
SÅDAN TALTE VI OM KRIGEN 
Armadillo: En medieteoretisk analyse af diskursive tendenser i de danske medier. 

 

 

Foto: Lars Skree - Armadillo (2010). 

 

Speciale udarbejdet af: 

Fahrudin Avdibegovic 

Medievidenskab 

Institut for Kulturvidenskaber 

Antal anslag: 165.723  

 

 

 

 

  



2 

 

Indholdsfortegnelse 

Forord ................................................................................................................................................... 4 

Abstract ................................................................................................................................................ 5 

1. Indledning ........................................................................................................................................ 6 

1.1 Problemformulering ................................................................................................................... 6 

1.2 Afgrænsning ............................................................................................................................... 7 

1.3 Specialets struktur ...................................................................................................................... 8 

2. Metodiske overvejelser .................................................................................................................... 8 

3. Teori ............................................................................................................................................... 10 

3.1 Diskurs ..................................................................................................................................... 10 

3.2 Om diskursanalyse ................................................................................................................... 11 

3.2.1 Laclau og Mouffes diskursteoretiske begreber ................................................................. 12 

3.2.2 Et socialkonstruktivistisk udgangspunkt ........................................................................... 17 

3.3 Dokumentargenren ................................................................................................................... 19 

3.3.1 Filmen og virkeligheden ................................................................................................... 21 

3.3.2 Dokumentarfilmens genrer ............................................................................................... 23 

4. Om filmen Armadillo ..................................................................................................................... 28 

4.1 Kampsekvensen ....................................................................................................................... 29 

4.2 ’Likvideringen’ ........................................................................................................................ 32 

5. Analyse........................................................................................................................................... 32 

5.1 Forløbet med omtalen af filmen ............................................................................................... 32 

5.2 Diskursanalyse: ”Åbent samråd - Armadillo” ......................................................................... 36 

5.2.1 Første trin: Helhedsbilledet ............................................................................................... 37 

5.2.2 Andet trin: Den positive udvikling.................................................................................... 39 

5.2.3 Tredje trin: Resultater og åbenhed .................................................................................... 40 

5.3 Diskursanalyse: ”Velkommen til Armadillo” .......................................................................... 43 

5.3.1 Første trin: Den danske soldat ........................................................................................... 43 



3 

 

5.3.2 Andet trin: Danmarks selvbillede ..................................................................................... 46 

5.3.3 Tredje trin: National terapi ................................................................................................ 48 

5.4 Diskursanalyse: ”’Armadillo’ er en forbløffende modig film” ................................................ 49 

5.4.1 Første trin: I virkelighedens tjeneste ................................................................................. 50 

5.4.2 Andet trin: Armadillo som et frisk pust ............................................................................ 51 

5.4.3 Tredje trin: Ændrede spilleregler ...................................................................................... 52 

5.5 Diskursanalyse: ”Armadillo” patter på journalistik ................................................................. 53 

5.5.1 Første trin: Journalistik vs dokumentarisme ..................................................................... 53 

5.5.2 Andet trin: Den kunstige virkelighed ................................................................................ 54 

5.5.3 Tredje trin: Opportunistiske dokumentarister ................................................................... 55 

6. Diskussion ...................................................................................................................................... 56 

6.1 Diskurser .................................................................................................................................. 56 

6.1.1 Politisk diskurs .................................................................................................................. 56 

6.1.2 Mediefaglig diskurs........................................................................................................... 60 

6.2 Virkelighedsrepræsentation og genre....................................................................................... 63 

6.2.1 Armadillos virkelighedsrepræsentation ............................................................................ 63 

6.2.2 Dokumentargenren og Armadillos diskursive rolle .......................................................... 66 

7. Konklusion ..................................................................................................................................... 69 

Litteraturliste ...................................................................................................................................... 73 

Bilag 1: Besvarelse af forsvarsudvalgsspørgsmål nr. 236 ................................................................. 77 

Bilag 2: Transskription af lydfilen (FUs åbne samråd, d. 28. maj 2010) ........................................... 79 

Bilag 3: Talepapir - Åbent samråd ”Armadillo” ................................................................................ 86 

Bilag 4: Velkommen til Armadillo .................................................................................................... 90 

Bilag 5: ’Armadillo’ er en forbløffende modig film .......................................................................... 96 

Bilag 6: ”Armadillo” patter på journalistik ...................................................................................... 101 

 

  



4 

 

Forord 

Dette speciale fuldender mine studier i medievidenskab og historie på Syddansk Universi-

tet i Odense. Det er skrevet i perioden fra februar til maj 2016, og i den anledning vil jeg 

gerne rette en stor tak til min vejleder Henning Pryds for hans kyndige og præcise tilbage-

meldinger under specialets fire måneder lange forløb. 

Derudover takker jeg Bjarke Brunsgaard og Rune Staun Søndergaard for deres tålmodig-

hed med mine sporadisk utraditionelle sætningskonstruktioner og ordsætninger, der pri-

mært skyldes den mangeårige påvirkning af den sydslaviske kultur og indflydelsen fra mit 

indfødte bosniske sprog. Dog har jeg altid haft et vedvarende ønske om at forstå de forun-

derlige danske sprognuancer og finurligheder, samt forbedre min beherskelse af det danske 

sprog, hvilket bestemt også vil fortsætte i fremtiden. 

Til sidst og ikke mindst: Tusinde tak til min hustru Amra og mine døtre Hana og Dina for 

inspiration, deres uendelige forståelse og hjertevarm opbakning i løbet af mine studier på 

Syddansk Universitet. Det var en spændende, udfordrende og læringsrig rejse på mange 

forskellige niveauer. 

 

Fahrudin Avdibegović 

Vejle, maj 2016 
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Abstract 

The Danish documentary Armadillo received its Danish premiere in May of 2010 and im-

mediately caused a national debate, particularly in the media. 

This study explores which types of discourse predominated in the wake of the film’s release 

and what the film’s position is in relation to the discourses carried by the media. Additional-

ly, there is a discussion of the film’s representation of reality and what role the film plays in 

the process of identifying the subsequent discourses. 

The study concludes that two discourses appeared – a political and a media discourse. The 

political discourse was rooted in a struggle between two perceptions of reality in the case of 

Armadillo and the Danish participation in the war in Afghanistan. 

The media discourse focused on the notion of a “true” representation of reality. This dis-

course was characterized by disagreement, which was manifested on a discursive plane, i.e. 

there was a linguistic and a political dispute whether the film reflected the full and honest 

reality of the Danish soldiers’ campaign in Afghanistan. 

In terms of genre theory, the film is not a truthful imitation of reality. It is not a true repre-

sentation of the reality out there (Afghanistan), but a partial picture of Afghan existence in 

the province of Helmand in 2009. Although Armadillo is primarily an observational docu-

mentary, it contains dramatized elements which use reconstructed scenes and non-diegetic 

music, whose expression contains elements of poetic documentary style while referencing 

well-known fiction war films. Consequently, the film is not a true picture of reality but rep-

resents a subjective and stylized view of parts of the reality the Danish soldiers experienced 

in Afghanistan in 2009. 
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1. Indledning 

Det danske samfund er kendt for at være et åbent, frit og demokratisk nationalt fællesskab, 

hvor der er plads til forskellige holdninger og meninger, og hvor der ofte er åbenhed om de 

fleste emner, som har den brede offentligheds interesse.  

Samtidig er vi alle sammen, som danske borgere, vidner til en næsten allestedsnærværende 

og stigende evidens- og evalueringsbehov (Brinkmann, Storch, Tanggaard, & Ziethen, 

2012) på alle de betydningsfulde samfundsområder, såsom uddannelse, sundhed og vel-

færd. Dette kan forklares med en verden, der er under konstant og accelererende foran-

dring, der giver anledning til, at mennesker som individer og fællesskaber forsøger at stabi-

lisere, redefinere og strukturere deres omgivelser. Men der er selvfølgelig, ligesom i mange 

andre samfund, også nogle emner og områder i det danske samfund eller dele af det, som 

ikke underkastes de samme normer og undersøgelsesprocesser. Et af de områder er nogle 

af de militærrelaterede emner, der bl.a. af politiske og nationalsikkerhedsgrunde ikke får 

den samme behandling i landets medier som de andre ovennævnte samfundsområder. Den-

ne lukkethed blev især synlig, men også til dels åbnet op for, med offentliggørelsen af do-

kumentarfilmen Armadillo den 16. maj 2010 (Madsen, 2010). Filmen fik en overvældende 

mediedækning i de danske medier, dels på grund af den tilsyneladende direkte, umiddelba-

re og rå dækning af danske soldaters til tider barske hverdagsliv på en militærlejr i Afgha-

nistan i løbet af året 2009, dels på baggrund af en specifik scene i filmen, der fik et politisk 

og mediemæssigt dramatisk forløb. Armadillo efterlod synlige spor i den daværende dan-

ske politiske arena, især på grund af dokumentarfilmens præsentation af Danmarks krigs-

indsats i Afghanistan, der varede fra 2006 til maj 2014 (Aagaard, 2015). 

Dette speciales primære fokus vil være at afdække omtalen af dokumentarfilmen og de 

emner og kontroverser den affødte. Med andre ord er det primære formål at registrere og 

diskutere problemformuleringen, som lyder: 

Hvilke diskurser var dominerende i de danske medier i kølvandet på offentlig-

gørelsen af dokumentarfilmen Armadillo og hvad er filmens position i diskur-

serne? 
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Med den anden del af problemformuleringens spørgsmål er jeg interesseret i at undersøge, 

hvordan Armadillo repræsenterer virkeligheden og hvilken rolle filmen spiller i forbindelse 

med afdækning af de eventuelle diskurser, der følger lige efter. 

Da dette speciale primært vil beskæftige sig med sprogbrugen og omtalen af filmen Arma-

dillo, vil jeg redegøre for diskursanalysebegrebet og derefter operationalisere den diskurs-

analytiske tilgang, der for det meste baserer sig på de politiske teoretikere Ernesto Laclau 

og Chantal Mouffes diskursive overvejelser. Den operationelle del af diskursanalysen læ-

ner sig op ad Anne Klara Boms forslag til udarbejdelsen af en diskursiv analysemodel, der 

ligeledes i høj grad finder sit udgangspunkt i Laclau og Mouffes tanker.  

I forhold til diskurs- og magtbegrebet vil jeg endvidere berøre Foucaults tanker. Desuden 

vil jeg påpege, at specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt er konstruktivistisk, hvor 

man antager, at magt og adgang til viden (re)konstrueres ved hjælp af sproglige strukturer, 

der samtidigt er i stand til at danne flere virkeligheder og fortolkninger af verden. Virknin-

ger af valget af denne tilgang er, at virkeligheden forstås som en konstruktion, der dannes 

gennem fortolkning og forståelse af verden, samt at mine konklusioner fremstillet i dette 

speciale ikke bør forstås som ”endegyldige” sandheder, men som forslag til, hvilke diskur-

ser, der dominerede i mediernes diskussion af filmen Armadillo, og om den i det hele taget 

kan opfattes som en dokumentarfilm, hvis formål er at repræsentere virkeligheden i den 

danske kamplejr i Helmandprovinsen i Afghanistan. Hertil vil jeg gøre opmærksom på, at 

jeg ikke gør en synderlig stor forskel mellem konstruktivisme og socialkonstruktionisme, 

da jeg er enig med bl.a. Søren Kjørup, at disse to betegnelser ikke adskiller sig systematisk 

fra hinanden (Kjørup, 2008, s. 163). Dog tager jeg afstand fra den radikale socialkonstruk-

tionisme og indtager en pragmatisk og situationistisk standpunkt1, som anerkender, at vir-

keligheden eksisterer uden for sproget. 

I den andel halvdel af specialets problemformulering vil jeg, som nævnt, primært fokusere 

på at afdække filmens diskursive position og vil desuden, som følge deraf, også redegøre 

for filmens dokumentargenreplacering. Dermed vil jeg hverken tale bredt eller udførligt 

om filmteorier uden for dokumentarfilmens sfære eller om andre filmgenrer end dokumen-

targenren, medmindre de har en umiddelbar relevans for emnet. 

                                                 
1 Se mere: (Kjørup, 2008, s. 190). 
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Jeg vil først redegøre for de metodiske overvejelser og teori, der ligger til grund for specia-

lets emne og besvarelse af dets problemformulering, inklusive diskursteoretiske og  

–analytiske begreber, samt de fremtrædende filmteoretikeres holdninger til dokumentar-

genren og dens forhold til virkeligheden. 

Efter den korte redegørelse af Armadillos indhold, vil jeg foretage diskursanalyser af fire 

udvalgte tekster med forskellige tematikker, der dog alle sammen har filmen som omdrej-

ningspunkt. Disse analyser vil danne et grundlag for identificeringen af de relevante dis-

kurser, der er italesat og herskede i de danske medier efter Armadillos premiere i maj 2010. 

Dernæst vil jeg diskutere de væsentligste analytiske pointer, reflektere over Armadillos 

genreplacering, perspektivere dens position i forhold til virkelighedsrepræsentation, samt 

dens rolle i de relevante diskurser. Afslutningsvis vil jeg afgive en samlet konklusion med 

henblik på at besvare specialets problemformulering. 

2. Metodiske overvejelser 

I de følgende linjer vil jeg udelukkende beskrive, hvilke metodiske overvejelser, der ligger 

til grund for specialet. For besvarelsen af specialets problemformulering har jeg grundigt 

overvejet, hvilke tekster jeg skulle inddrage som undersøgelses- og kildemateriale. Filmen 

Armadillo, eller rettere dele af den, er valgt og anvendt som empirisk data, især sekvensen, 

hvor de danske soldater er i kamp mod deres fjender og den efterfølgende omtale af likvi-

deringen af fire Talibankrigere. 

Derudover har jeg valgt at inddrage det skriftlige materiale i form af avisartikler, inter-

views, pressemeddelelser, essays og lignende, der alle har filmen som det centrale emne. 

Der er skrevet 948 artikler2 om Armadillo og jeg har ved hjælp af den online artikeldata-

base Infomedia indskrænket det valgte materiale til primært at omfatte, men ikke udeluk-

kende, tekster, der er publiceret i de største danske dagblade såsom Information, Politiken, 

Jyllands Posten, Berlingske og andre. Desuden har jeg valgt at inddrage en tale fra For-

svarsudvalgets åbne samråd for at have førstehåndsmateriale, der har en direkte forbindelse 

til politikerne, som var en del af den daværende politiske magtelite i Danmark. De fleste 

kilder er frembragt lige efter eller forholdsvis tæt på offentliggørelsen af Armadillo, men 

                                                 
2 Dette tal omfatter alle de medier, der findes på Infomedia (lokaliseret den 8. marts 2016). 
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der er også artikler, der er publiceret flere år senere. Dette er valgt for både at kunne ind-

drage materiale, der ikke kun er tidsmæssigt afgrænset, men også fordi det var nødvendigt, 

da kontroversen om Armadillo viste sig ikke kun at vare et par uger elle måneder. Den ver-

serede derimod i de danske medier flere år efter filmens premiere. 

Det er min hensigt at registrere og skildre, hvilke diskurser der var fremherskende i de dan-

ske medier efter offentliggørelsen af Armadillo, hvordan filmen forholdte sig til begrebet 

’virkeligheden’, samt at finde frem til dens position i de relevante diskurser. For at kunne 

være i stand til at finde frem til de potentielle diskurser, vil jeg både skildre, hvordan fil-

men blev omtalt i en række landsdækkende aviser og online medier, og foretage en dis-

kursanalyse af udvalgte tekster for at kunne granske eventuelle diskurser, der omhandlede 

Armadillo. Det er nødvendigt af flere årsager. For det første fordi en sådan analyse af fil-

mens diskursive virkning ikke har været foretaget før. For det andet skabte filmen en sjæl-

den grad af politisk og mediepolitisk diskussion, der stort set strakte sig på alle mediepla-

ner og over flere år, hvor flere af filmens aspekter såsom soldaternes optræden og filmens 

portrættering af den danske krigsindsats i Afghanistan blev behandlet, kritiseret og debatte-

ret. 

Jeg har valgt den diskursanalytiske tilgang, der er beskrevet af Laclau og Mouffe, og i 

dansk sammenhæng skildret og udbygget af Anne Klara Bom, da denne i høj grad fokuse-

rer på diskursens indhold og funktion, og dermed er den interesseret i diskursaktørers in-

tention og påvirkning af andre mennesker med sine ytringer. 

Som teoretisk udgangspunkt har jeg valgt at benytte Bill Nichols’ beskrivelse af dokumen-

tarfilmens subgenrer, som han kalder for repræsentationsformer, i min fastlæggelse af Ar-

madillos dokumentargenre. Det har jeg gjort, fordi Nichols’ forslag til kortlægning af de 

forskellige dokumentargenrer giver bedst mening. Han synes at være mest udbredt og cite-

ret, og desuden er han en af de førende teoretikere inden for dokumentarfilm. 

Netop specialets teoretiske grundlag vil jeg redegøre for i næste afsnit. 
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3. Teori 

At filmen Armadillo kunne skabe store overskrifter i de danske mediers spalter og tv-

skærme er interessant; det er det ikke blot fra et samfundspolitisk, men også fra et medie-

videnskabeligt perspektiv. Hvad skyldes det og hvordan kan det være, at en dokumentar-

film kan tiltrække sig en så betydelig opmærksomhed, ikke blot fra mediefolk, men i den 

grad også politikere og almindelige borgere? Man talte om filmen på de største danske tv-

stationer, der er blevet skrevet flere hundreder artikler om filmen i forskellige sammen-

hænge, og der er blevet livligt debatteret om filmens natur og hensigter på de sociale medi-

er og onlinefora. 

I de følgende underafsnit vil jeg redegøre for de teorier, der er fundet relevante for specia-

let. Jeg vil starte med at definere diskursanalytiske begreber og dernæst gøre rede for spe-

cialets videnskabsteoretiske ståsted, der vil være et sammenkoblingspunkt for specialets 

overordnede emneområde og især vil være relevant i forhold til belysningen af spørgsmå-

let, der vedrører Armadillos genrepositionering og dens forhold til begrebet ’virkelighed’. 

Begrebet diskurs, fra latin discursus – at løbe frem og tilbage (Brüel, 1978, s. 85), beskri-

ver, i hvert fald på humaniora og i samfundsvidenskaber, den formelle måde at tænke på, 

der bliver udtrykt gennem sproget. Med andre ord er diskursen en måde at forstå og tale 

om verden eller dele af den på. Marianne Jørgensen og Louise Phillips definerer diskurs-

begrebet i Discourse Analysis as Theory and Method på en mere universel måde: ”[T]he 

word ‘discourse’ is the general idea that language is structured according to different pat-

terns that people’s utterances follow when they take part in different domains of social life 

[…]” (Jørgensen & Phillips, 2002, s. 1). Den australske lektor i kulturvidenskab Chris Bar-

ker er enig med denne formulering, men tilføjer, at diskurs forener sproget og praksis, samt 

regulerer de forskellige måder, man kan tale om et emne på, gennem hvilke objekter og 

handlinger opnår mening (Barker, 2004, s. 54).    

Som et eksempel, der indirekte kan relateres til Armadillo, kan man nævne, hvordan vestli-

ge medier og politiske eliter, især amerikanske, op igennem 00’erne omtalte de krigsfan-
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ger, der sad i Guantánamobasen, som terrorister eller fjendtlige kombattanter3 (Justsen, 

2009), mens de sandsynligvis nærmere opfattede sig selv som frihedskæmpere, soldatere 

eller lignende. Det er nemt at se, at der mindst er to, vidt forskellige, ofte direkte modstrid-

ende, verdensanskuelser og situationsfortolkninger i det ovennævnte eksempel. Til dette vil 

jeg selvfølgelig gerne understrege, at jeg ikke mener, at det ovennævnte eksempel kan be-

tegnes som en diskurs i sin helhed, men blot en del af en eller flere diskurser.  

Den fortolkning, der gerne vil dominere et diskursdomæne, kræver magt for at kunne etab-

lere kontrollen. Ligeledes kræver det en magtdemonstration eller –handling at fjerne den 

tidligere herskende diskurs og instituere en ny. Dette skete eksempelvis i Serbien i 2015, 

da landets domstol rehabiliterede Dragoljub Mihajlović (Ristić & Milekić, 2015), der var 

de serbiske tjetnikkers4 militære leder under 2. verdenskrig, som var dømt og henrettet i det 

kommunistiske Jugoslavien i 1946. I Titos Jugoslavien opfattede man Mihajlović som en 

krigsforbryder, forræder og terrorist, mens det moderne Serbien (med den aktuelle højrena-

tionalistiske regering) foretog en historierevision og rehabiliterede ham i forhold til de 

krigsforbrydelser, han blev dømt og henrettet for næsten 70 år tidligere. Alt dette, og flere 

andre diskursive aspekter, der i høj grad bestemmes af de aktuelle magtforhold, vidner 

blandt andet om den flygtige natur en diskursretning kan have over en bestemt tidsperiode. 

For at afdække og tydeliggøre en egentlig magtforhold i en diskurs, er det nødvendigt at 

foretage en decideret diskursanalyse. En diskursanalyse er ikke interesseret i at finde frem 

til sandheden i samfundet, da den jo i sin natur har en konstruktivistisk udgangspunkt. Der-

imod har den til hensigt at give en interessant og sprogligt baseret skildring af samfundet 

eller dele af det. Anne Klara Bom betegner en diskursanalyse som en undersøgelse af må-

den ”mennesker giver udtryk for deres egne versioner af den virkelighed, de lever i, herun-

der hvilke ressourcer de gør brug af, når de gør det” (Bom, 2015, s. 12). I den anledning 

kan man betragte en diskursanalyse som en tilgang, hvis formål er at registrere og bestem-

me de herskende diskurser i eksempelvis et samfund eller en virksomhed. 

                                                 
3 Udtrykket er oversat fra det engelske enemy combatant, der blev anvendt især under George W. Bush’ regeringsperio-

de (2001-2009) for alle formodede medlemmer af al-Qaeda eller Taliban, der var fængslet af USA under landets såkald-

te krig mod terror.  
4 Tjetnikker var serbiske ultranationalistiske og paramilitære enheder, der kollaborerede med den tyske besættelsesmagt 

på Balkanhalvøen under 2. verdenskrig, hvis formål var at genindsætte den serbiske konge som den absolutte regent af 

Kongeriet Jugoslavien.  



12 

 

De afgørende elementer i en diskursanalytisk metode er at betragte én eller flere personers 

dannelse af diskurs, samt at undersøge samfundsstrukturer og de personlige ideologier og 

værdier, der udgør en forudsætning for den skabte og præsenterede diskurs. Man kan sige, 

at en diskursanalyse har tre hensigter: Belyse forståelse og definition af en diskurs, finde 

frem til kriterier for denne diskursforståelse (diskursens ontologi og epistemologi), samt 

overveje, hvilken tilgang man vil have i sin analyse. Bom (2015) kalder disse tilgange for 

diskursive snit (s. 10), og nævner tre: Oppefra og ned-snit, der undersøger diskursens ind-

hold og funktion; Nedefra og op-snit (produktion af diskursen) og Midt i-perspektiv-snit, 

der fokuserer på den diskursive praksis og dermed står imellem de to andre snit. De dis-

kursanalyser, der vil blive foretaget i dette speciale, vil indeholde alle tre aspekter, men 

mere om det senere i det analytiske afsnit. 

Diskursanalysen har historisk set gennemgået flere metodiske faser. I 1970’erne anså man 

et publikum som den svage og passive part. Det var en tilgang, der lod sig inspirere af den 

såkaldte kanyleteori, som blev udviklet af den amerikanske samfundsforsker Harold D. 

Lasswell. I Propaganda Technique in the World War fra 1927 fremhævede han propagan-

damekanismer, som medier benyttede sig af for at påvirke og forme befolkningens hold-

ninger i eksempelvis fredstid (Drotner, 2011, s. 200). I 1980’erne overvurderede man ofte 

modtagernes modstandsresistens, men i 1990’erne begyndte man at anerkende den stigen-

de indbyrdes forbundethed mellem den interkulturelle kommunikation og diskursanalysen 

(Paulston, Kiesling, & Rangel, 2012, s. 26). Siden 2000’erne forstod man, at medietekster 

er polysemiske i sit udgangspunkt og, at de muliggør dannelse af en række forskellige be-

tydninger. Forståelsen af verden som værende i stigende grad kompleks og divergerende er 

ligeledes blevet indoptaget i de nye diskursanalytiske tilgange, der opfatter medieteksters 

indhold som sammensat og flertydigt. 

I de følgende linjer vil jeg redegøre for de vigtigste af Laclau og Mouffes diskursteoretiske 

begreber, der vil danne grundlaget for diskursanalyser, som jeg vil foretage senere i det 

analytiske afsnit. Jeg har bevist navngivet dette afsnit diskursteoretiske begreber og ikke 

den egentlige diskursanalytiske metode, da Laclau og Mouffe aldrig har produceret og 

præsenteret en egentlig diskursteori og dens metode, der derefter kunne anvendes af andre. 

Det vil sige, at her vil der blive gjort rede for de væsentligste begreber i Laclau og Mouffes 



13 

 

diskursbegreber i kombination med andre teoretikers idéer, der vil danne grundlaget for 

specialets diskursanalyse af de førnævnte forhold. 

Laclau og Mouffe ser en diskurs som en sproglig og tydelig enhed, hvilket vil sige, at der 

ud fra en artikulationspraksis dannes et kodificeret sprog: 

[…] we will call articulation any practice establishing a relation among ele-

ments such that their identity is modified as a result of the articulatory practice. 

The structured totality resulting from the articulatory practice, we will call dis-

course (Laclau & Mouffe, 2001, s. 105).    

Når den amerikanske regering og resten af administrationen vælger at anvende begreb en-

emy combatants som en betegnelse for de mistænkte terrorister, i forbindelse med terror-

angrebene i USA den 11. september 2001 og efterfølgende krige i Afghanistan og Irak, 

skabes der en diskursiv situation, hvor de ovennævnte fanger betragtes som en særlig slags 

arrestanter, der ikke nyder de samme rettigheder, som krigsfanger ellers har ret til ifølge 

Genevekonventionerne5. Når magtstrukturer og massemedier konsekvent anvender denne 

betegnelse, er de med til at danne en diskurs, der hviler på den besluttede konsensus om 

brugen af dette udtryk, hvilket medfører, at enemy combatants ikke kan have en polyse-

misk betydning. Ved anvendelsen af denne betegnelse, følger der ofte visse tillægsord som 

eksempelvis ekstremister, radikale islamister og fundamentalister, der yderligere krystalli-

serer betegnelsens indhold og mening i den pågældende diskurs. I Laclau og Mouffes dis-

kursteori kaldes disse tillægsord for momenter (Laclau & Mouffe, 2001, s. 105), som altså 

er artikulerede og differentierede positioner, der igen skabes og påvirkes af et magtfuldt 

moment, som de betegner som et nodalpunkt6. I det ovennævnte eksempel kan et muligt 

nodalpunkt eksempelvis være en overordnet overskrift som Fanger i USA's militærbase 

Guantánamo. Men momenter og nodalpunkter behøver jo ikke automatisk blive forbundet 

sammen i alle andre sproglige sammenhænge. Kun når de pågældende momenter (fx eks-

tremister) kædes sammen med et nodalpunkt (Fanger i Guantánamo) i den fælles diskursi-

ve praksis, skaber de en præcis og kohærent betydning i diskursen om fjendtlige kombat-

                                                 
5 Den danske version af Genevekonventionen kan læses her: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=70611 (lokaliseret den 15.2.2016) 
6 Betegnelsen nodalpunkter (eng.: nodal points) er en variation af den franske psykoanalytiker Jacques Lacans koncept, 

som han på fransk kaldte for points de capiton (Laclau & Mouffe, 2001, s. 112). 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=70611
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tanter. Denne sammenknytning af momenter og nodalpunktet kalder Laclau og Mouffe for 

en ækvivalenskæde: 

If, through the chain of equivalence, all the differential objective determina-

tions of its terms have been lost, then identity can only be given either by a 

positive determination underlying them all, or by their common reference to 

something external (Laclau & Mouffe, 2001, s. 127). 

Alle differentielle positioner, der ikke er diskursivt artikulerede, og dermed står som kon-

trast til momenter, kaldes for elementer (Laclau & Mouffe, 2001, s. 105). Eksempler på 

elementer kunne i den danske politisk-diskursive sammenhæng være nationalisme og dan-

ske værdier. Hvis der er nogle tegn eller momenter, der ikke udelukkende kan kædes sam-

men med en specifik diskurs, kaldes de i diskursteorien for flydende betegnere (Bom, 

2015, s. 37). De kunne i den ovennævnte diskurs være begreber som etnicitet, nationalitet 

eller krig, der alle sammen sagtens kan indgå nemt i en række af andre diskurser, der intet 

har tilfælles med eksempelvis diskursen om fjendtlige kombattanter. Ligeledes vil den fly-

dende betegner kunne benyttes i antagonistiske diskurser, hvor der opstår en diskursiv 

kamp, både i forhold til at opnå det diskursive hegemoni og i forhold til at styre den fly-

dende betegner. Som et eksempel kunne nævnes Dannebrog, der sporadisk føres en diskur-

siv kamp om gennem de politiske ytringer og debatter i Danmark. 

Laclau og Mouffe (2001) påpeger, at det er nødvendigt, at disse begreber indeholder tre 

særlige specifikationer, for at de kan genkendes og forstås. For det første kræves der en 

sammenhæng inden for en diskursiv formation (s. 105), der for første gang blev formuleret 

af Foucault, som beskriver en regelmæssig interpersonel interaktion, der overordnet set 

danner diskurser. Dette kan eksempelvis være et sammenspil mellem ledelsen og arbejder-

ne på en arbejdsplads. For det andet afviser Laclau of Mouffe klart, at der kan skelnes mel-

lem diskursive og ikke-diskursive praksisser. Herunder gælder det også, at, hvis der er 

dannet en diskursiv betegnelse af et objekt, betyder det ikke, at objektet ikke har sin plads i 

den virkelighed, der ikke er formet og defineret af menneskets verdensforståelse. For det 

tredje mener de to teoretikere, at der hverken findes en absolut uforanderlighed (eng.: fixi-

ty) eller absolut ikke-uforanderlighed (non-fixity), men at der findes delvise uforanderlig-

heder (Laclau & Mouffe, 2001, s. 112), som gør det muligt, at diskurser kan dannes, foran-
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dres og/eller omvæltes, samt, at der overhovedet kan eksistere to eller flere modstridende 

meninger. De vurderer, at enhver social praksis derfor er artikulerende: 

The practice of articulation […] consists in the construction of nodal points 

which partially fix meaning; and the partial character of this fixation proceeds 

from the openness of the social, a result, in its turn, of the constant overflowing 

of every discourse by the infinitude of the field of discursivity (Laclau & 

Mouffe, 2001, s. 113). 

Med et diskursivitetsfelt (eng: field of discursivity) forstår de et grundlag for enhver dan-

nelse af social praksis. Med andre ord kan man sige, at det er alle de meninger, der ikke er 

inkluderet i en bestemt diskurs, der samtidigt kan være med til at karakterisere ethvert ele-

ment i en diskurs. Dette grundlag betegner de også som et såkaldt meningsoverskud 

(Laclau & Mouffe, 2001, s. 111).   

Den franske filosof Michel Foucault forbandt magtbegrebet med diskursen, hvori han men-

te, at ytringsgrupperinger, eller den diskursive formation (Foucault, 1972, s. 115), var den 

faktor, der organiserede regler inden for et givent emne eller diskurs. Der er tre elementer i 

Foucaults magtbegreb, der ligeledes vil indgå i dette speciales analytiske del. Foucault anså 

ikke nødvendigvis magt som en negativ faktor, som han opfattede som allestedsnærværen-

de. Han mente, at magt virker, og at den, med sin regulerende natur, altid vil søge at blive 

praktiseret for at et samfund kan fungere normalt. Det sidste element i hans magtbegrebs-

forståelse er samfundets subjekter/aktører. De er ifølge Foucault aldrig uafhængige af mag-

ten, men at ”magtens normative og disciplinerende karakter [har] den effekt, at subjekter 

selv stræber efter at leve op til normalitets- og lydighedskriterier” (Bom, 2015, s. 14). Med 

andre ord vil det sige, at subjekter i samfundet altid vil ønske at opnå de gældende magtpa-

rametres normer og dermed udfører de en del af (selv)disciplineringen i samfundet, netop 

som de herskende magtinstanser ønsker det. Denne dualistiske kontrol kaldte Foucault for 

governmentality (Barker, 2004, s. 40), der beskriver både den eksterne (officielle magt-

strukturers handling) og interne (subjekters) handling. Et eksempel på dette kan være mili-

tærets kodeks og regler, hvor soldater har lært, at de skal indordne sig rangkulturen og føl-

ge ordrer fra de overordnede. En befalingsmand på mellemlederniveau vil samtidigt både 

udøve sin magtposition over for de underordnede og adlyde ordre fra sine overordnede og 

følge efter de skrevne og uskrevne regler. Med andre ord vil befalingsmanden både disci-
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plinere sig selv for at bedre at kunne finde sin plads og passe ind i systemet, selv i de situa-

tioner, hvor han ikke er overvåget af sine overordnede, og samtidigt være med til at disci-

plinere andre, hovedsageligt sine underordnede. 

Laclau og Mouffe har i Hegemony and Socialist Strategy sat fokus på Antonio Gramscis 

hegemonibegreb, som de anvender for at kunne forklare stærke diskurser i et givent sam-

fund, der dannes af ”opfattelser og definitioner af ting og begreber” (Bom, 2015, s. 37). 

Man anfægter normalt ikke indholdet af en diskurs, når den har opnået en hegemonisk po-

sition, og når det er et tilfælde, er det fordi dets indhold og dagsorden er opfattet som en 

selvfølge blandt diskursdeltagere. Når indholdet af en diskurs ikke bliver udfordret og dens 

hegemoniposition er blevet fastlagt, kalder Laclau og Mouffe det for sedimentering (2001, 

s. 110). Hvis en diskurs taber den hegemoniske position, hvilket vil sige, når den udfordres 

af andre diskurser, er der tale om hegemoniske interventioner (Jørgensen & Phillips, 2002, 

s. 48), hvor der kæmpes om den diskursive magt og det egentlige herredømme. 

Anne Klara Bom påpeger, at menneskers identitet udelukkende dannes gennem italesættel-

se (2015, s. 40). Laclau og Mouffe har anvendt Louis Althussers begreb interpellation, der 

blev beskrevet som en proces, hvor magtstrukturen angiver bestemte meningspositioner for 

individer, hvor de forventes at følge de forelagte instrukser. Dette begreb er blevet imple-

menteret i diskursteorien, men ikke på samme facon, som Althusser oprindeligt brugte det, 

nemlig, at ”interpellation var ideologisk styret” (Bom, 2015, s. 40), hvorimod i diskursteo-

rien, der agerer i den poststrukturalistiske ånd, har man den arbejdshypotese, at alle mel-

lemmenneskelige relationer er diskursive, og dermed kan disse positioner aldrig være abso-

lutte7: ”As every subject position is a discursive position, it partakes of the open character 

of every discourse; consequently, the various positions cannot be totally fixed in a closed 

system of differences” (Laclau & Mouffe, 2001, s. 115). 

I kraft af, at man som et individ eller en gruppe ofte agerer i den bredere samfundsmæssige 

skala, betyder det, at man sagtens kan komme ud for en situation, hvor man kan blive på-

virket (interpelleret) fra flere forskellige diskurser. Laclau og Mouffe kalder disse positio-

ner, hvor diskurser influerer subjektet, for en antagonisme (2001, s. 122), som er en slags 

åben dyst mellem forskellige anskuelser og normer. Anne Klara Bom understreger, at den-

ne situation er en relation mellem diskursen og dens omgivelser, som hun kalder for det 

                                                 
7 Hvilket også blevet nævnt tidligere i afsnittet, dog i en anden kontekst. 
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konstitutive ydre (2015, s. 41). Det konstitutive ydre består af de elementer, der potentielt 

kan true indholdet i en diskurs. Elementer kan eksempelvis være national eksklusivisme el-

ler intolerance. Man kan i denne sammenhæng konkludere, at interpellation er en situation, 

hvor magtelite, eller den instans, der dikterer positionen af en diskurs, angiver bestemte 

positioner for individer, mens artikulation figurerer i det øjeblik, subjektet er i stand til at 

udtrykke sin mening i den pågældende situation. Dette dikotomiske redskab (interpellati-

on/artikulation) anvendes i en diskursanalyse for at kunne anskueliggøre aktørers positio-

ner i en given diskurs. 

I flere diskurser er det uundgåeligt, at der findes modpoler, to eller flere uensartede og 

modstridende parter, der strides om at påvirke diskursens retning. Idet alle diskursanalyser 

hviler på et socialkonstruktivistisk fundament, påpeger Bom, at man med fordel kan ind-

drage det socialkonstruktivistiske begreb skala, der ofte bruges som holdnings- og argu-

mentationsforstærker (2015, s. 49). Da skalabegrebet er med til at påvirke en specifik fore-

stilling af virkeligheden, hænger dette ontologisk set godt sammen med diskursteoriens op-

fattelse af en ikke-fikseret virkelighed, samt at ”sproget er den eneste mulige analysegen-

stand” (Bom, 2015, s. 50). I kraft af, at mennesker påvirkes fra flere forskellige sider, der 

geografisk sagtens kan tilhøre den regionale, nationale eller globale orden, opererer en ska-

la som regel i en dikotomisk situation, hvor den agerer over for en modsættende skala. Af-

hængigt af den pågældende diskurs, vil der ofte være tale om en dikotomisk linje, der ad-

skiller to virkelighedsopfattelser på eksempelvis det lokale, nationale eller globale plan.  

I dette underafsnit vil jeg beskrive begrebet socialkonstruktivisme, der danner den ontolo-

giske ramme for enhver diskursanalyse og dermed også dem, som vil blive foretaget i spe-

cialet. Denne begrebskontekstualisering er nødvendig for at kunne være i stand til, at dis-

kursanalysen kan være empirisk funderet8 og dermed undersøgt og formeret på det metodi-

ske og analytiske niveau.     

Som nævnt er alle diskursanalyser i udgangspunkt socialkonstruktivistiske. Socialkon-

struktivismen har en antiessentialistisk forståelse af verden (Kjørup, 2008, s. 175; Bom, 

2015, s. 28), der begrundes med, at vores verdenserkendelse er betinget af mellem-

                                                 
8 Netop mangel på empiri og besvarelsen af de vigtige epistemologiske og metodologiske spørgsmål er ofte noget, der 

fremhæves af kritikere af diskursanalyser (Se mere: Bom, 2015, s. 32). 
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menneskelige interaktioner. Den er et postmoderne resultat af den såkaldt sproglige 

vending, hvor man siden det tyvende århundrede, hovesageligt i humanistiske og 

samfundsvidenskabelige studier (Kjørup, 2008, s. 162; Bom, 2015, s. 28), i højere grad har 

fokuseret på sproget som den konstituerende faktor for menneskets virkelighed og dens 

beskrivelse. Men allerede i 1700-tallet beskæftigede Immanuel Kant sig med 

virkelighedsbegrebet og skelnede mellem ”tingene i sig selv” og ”tingene for os” (Kjørup, 

2008, s. 168), altså virkeligheden, som den er, og verden, som mennesker opfatter den. 

Derudover har både Wittgenstein, Marx, Mannheim, Kuhn og Derrida bidraget til 

socialkonstruktivismens teoridannelse og verdensforståelse.  

Vivien Burr er ofte citeret, når man taler om socialkonstruktivismen. Hendes fire grund-

læggende vilkår for socialkonstruktivisme, eller rettere socialkonstruktionisme, som jeg 

ikke helt er enig med, er, at tilgangen ikke accepterer, at der findes objektiv sandhed om 

verden (Burr, 2003, s. 7); at menneskets verdensforståelse er historisk og kulturelt bestemt 

(relativistisk); at den forståelse er afhængig af mellemmenneskelig interaktion (2003, s. 

195), samt at al konsensus har konsekvenser for vores handlinger. Derimod giver den dan-

ske filosof Finn Collin et mere struktureret forslag til socialkonstruktivismens grundtyper.  

Han har delt dem op i henholdsvis den erkendelsesteoretiske (epistemologiske) og den on-

tologiske konstruktivisme, der igen adskilles i den materiale og sociale virkelighed 

(Kjørup, 2008, s. 165). Erkendelsesteoretisk konstruktivisme med hensyn til den sam-

fundsmæssige virkelighed beskriver, hvordan menneskers erkendelse af den sociale virke-

lighed er et resultat af samfundsmæssige faktorer gennem tiden. Med andre ord skaber 

mennesker konstant et nyt syn om verden, men verden er som den er. Om ontologisk kon-

struktivisme hvad samfundsmæssige forhold angår, kan man fremhæve, at det er en be-

tragtning af menneskets historik, der skabes af vores beskrivelse, der ifølge Kjørup ofte er 

en ”fortælling” (2008, s. 165). Vores historiefortælling skabes gennem vores sociale sy-

stemer, hvad enten de er økonomiske (fx definition af penge), kulturelle (fx sport), politi-

ske (fx partier) eller noget andet. Erkendelsesteoretisk konstruktivisme hvad den materielle 

verden angår skildrer beskrivelsen af virkeligheden, der ændres af mennesker, men fast-

holder en idé om, at den objektive virkelighed findes derude. Som et eksempel kan man 

nævne Pluto, der indtil 2006 generelt blev opfattet som en planet, men som siden officielt 

er blevet betegnet som en dværgplanet9. Man kan sige, at virkeligheden (det kosmiske le-

                                                 
9 Jf. IAU 2006 General Assembly: http://www.iau.org/news/pressreleases/detail/iau0603/ Lokaliseret d. 12. feb. 2016. 

http://www.iau.org/news/pressreleases/detail/iau0603/
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geme, som vi kalder Pluto) findes derude, men mennesker ændrer dens beskrivelse, fra en 

planet til en dværgplanet. Collins fjerde og sidste konstruktivistiske grundtype er ontolo-

gisk konstruktivisme hvad den materielle verden angår, der peger på, hvordan mennesker 

eventuelt kan tale om det samme emne, men benytter sig af forskellig vokabular. Når man 

taler om Pluto, kan man pege på den som en planet eller som en dværgplanet, og muligvis 

som noget helt tredje, og dermed taler man ikke, ud fra et konstruktivistisk synspunkt, om 

den samme genstand. 

En mere poststrukturelt, for ikke at nævne excentrisk, form for konstruktivisme står ek-

sempelvis Jean Baudrillard for, der mente, at den menneskelige erfaring af verden ikke 

alene er subjektiv, men også optaget gennem medier og derfor er dens karakter en simula-

tion af virkeligheden, der er erstattet med symboler og tegn. Menneskets socialiseringsgrad 

afhænger, ifølge Baudrillard, af eksponeringen over for mediers budskaber (1994, s. 83). 

Kendt er hans påstand, at Golfkrigen ikke fandt sted i 1991, set fra det vestlige publikums 

side, fordi det ikke var udsat for de rigtige/virkelige krigsrædsler, der faktisk fandt sted, 

fordi publikummet blot fik en redigeret og stærkt stiliseret version af krigen via medier 

(Baudrillard, 1995, s. 13). Dette er blot et eksempel på en mere radikal konstruktivistisk 

position, der ønsker at påpege, hvordan menneskers meninger påvirkes af medier, spatiale 

og andre forhold. 

I det følgende afsnit vil jeg redegøre for dokumentargenren, idet den anden halvdel af spe-

cialets problemformulering adresserer spørgsmålet om, hvilken position indtages af Arma-

dillo i forbindelse med de eventuelle diskurser, der vedrører filmens hovedemne – krigen i 

Afghanistan. 

Dokumentarfilmen har eksisteret siden slutningen af det nittende århundrede, hvor man 

begyndte at producere levende billeder på lærredet. Ofte nævner man tre filmskabere som 

genrens egentlige grundlæggere: Robert J. Flaherty (1884-1951), John Grierson (1898-

1972) og Dziga Vertov (1896-1954). Det var egentlig Grierson, der introducerede beteg-

nelsen dokumentarfilm, da han beskrev Flahertys film Moana (1926) og samtidigt påpege-

de, at en dokumentarfilm er en kunstnerisk repræsentation af virkeligheden (Aufderheide, 

2007, s. 3), en definition, der på grund af sin fleksibilitet, holder nogenlunde den dag i dag. 
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Men hvad er egentlig en dokumentarfilm, og hvad er dens dagsorden? En gennemsnitlig 

filmseer kan godt se, at en dokumentar adskiller sig fra andre slags film. Den amerikanske 

professor i kommunikation og medier Patricia Aufderheide påpeger, at en dokumentarfilm 

fortæller en historie om det virkelige liv ”with claims to truthfulness” (2007, s. 2), det vil 

sige den ønsker at skildre en historie fra det virkelige liv, men samtidig fremhæver hun, at 

dokumentarfilm ikke er det virkelige liv, men blot at den handler om historier fra virke-

ligheden: ”[Documentaries] are not even windows onto real life” (2007, s. 2). Den giver os 

mulighed for at få indblik i en specifik situation, der viser os en del af virkeligheden. 

Bill Nichols har derimod en mere diskursiv tilgang til definitionen af genren og fremhæver, 

at dokumentarfilm provokerer og opfordrer til publikummets tilbagemelding: ”A good 

documentary stimulates discussion about its subject, not itself” (1991, s. x). Denne forstå-

else af dokumentarfilmens hensigt følger også filmhistorikeren Robert S. Rosenstone, der 

mener, at dokumentarfilmgenren altid har forsøgt at gøre noget mere end blot at afspejle 

den virkelige verden (2006, s. 71). Den danske professor i film- og medievidenskab Ib 

Bondebjerg er derimod mindre distancerende og mener, at dokumentarismen er i stand til 

at trænge ind i virkeligheden og fortælle kraftige historier fra menneskets verden (2008, s. 

15). Men han er også enig med de førnævnte teoretikere i, at dokumentarfilm anvender fle-

re af de virkemidler, man normalt kender fra fiktionsfilm. Den britiske dokumentarfilmfor-

sker Stella Bruzzi ser dokumentarfilmgenren som en konstant forhandling mellem den vir-

kelige hændelse og dens repræsentation, hvilket vil sige, at hun ikke mener, at dokumentar-

films mål nødvendigvis er at være en autentisk repræsentation af virkeligheden (Bruzzi, 

2003, s. 9). 

Ud fra de præsenterede synspunkter om dokumentarfilmens karakter, kan man fremhæve, 

at dokumentarfilm stræber efter at repræsentere virkeligheden på lærredet i en eller anden 

grad og har et stærkt ønske om at fortælle dens publikum om den. Da dokumentarfilm, og 

virkeligheden, ofte opfattes anderledes af forskellige grupper mennesker, findes der derfor 

ikke en uniform definition af dokumentarfilmen. Og da dokumentarfilm ofte ønsker at re-

præsentere virkeligheden og give det mest objektive billede af et givent emne, er definitio-

nerne af begrebet dokumentarfilmen ofte debatteret. Ikke desto mindre, er dokumentarfilm 

den slags film, der forsøger at beskrive virkeligheden, hvor filmmagere benytter forskellige 

virkemidler, eksempelvis kan dokumentarfilm være journalistisk baserede med fokus på 

kendsgerninger eller ekspressive med et kunstnerisk udtryk. 



21 

 

Dokumentarfilm blev også udnyttet som en politisk propaganda10 gennem de sidste hund-

rede år, bl.a. af Sovjetunionen i Oktober – ti dage, der rystede verden, instrueret af Eisen-

stein i 1928, det nazistiske statsapparat i Tyskland med den stærkt antijødiske Den evige 

jøde11 (1940), men også andre stater, der var involveret i 2. verdenskrig, benyttede doku-

mentarfilm som propaganda. Her var målet bl.a. at styrke befolkningens og soldaternes 

moral og fremstille modstanderen som den svage eller umoralske part, som eksempelvis 

den britiske The Battle of London (1941) og den amerikanske dokumentar Tunisian Victory 

(1944). Produktionen af denne slags film ophørte ikke med afslutningen af 2. verdenskrig, 

men fortsatte videre gennem resten af århundredet og frem til nutiden, hvor seere ofte bli-

ver påvirket og manipuleret, da filmskabere overdriver propagandafilmens rolle som en 

virkelighedsrepræsentant for at kunne fremme en parts dagsorden. Men disse film repræ-

senterer blot en lille del af dokumentarfilmgenren, og normalt forbinder de fleste moderne 

seere genren med en filmgenre, der gerne vil fortælle ”sandheden” om det virkelige liv, der 

er repræsenteret i et relevant tema, der har fundet plads i historien, enten på en lokal, regi-

onal eller global skala.  

Afslutningsvis vil jeg gerne påpege, at dokumentarfilmen som genre har oplevet en forny-

else de sidste tyve år og er gået fra at være mere statsstyret og produceret af de store natio-

nale TV-stationer til at være en anseelig forretning med indtjening i milliardklassen, hvor 

mange film i denne genre ofte finansieres af forskellige aktører, bl.a. private TV produkti-

onsselskaber og uafhængige dokumentarister. Især dokumentarfilm som Michael Moores 

Fahrenheit 9/11 (2004) 12, Luc Jacquets March of the Penguins (2005) og D’Souza og Sul-

livans 2016: Obama’s America (2012) blev set af et stort antal seere, hvis tal kan sammen-

lignes med mange spillefilmsproduktioners seertal. 

Dokumentarfilmmagere har utvivlsomt et ønske om at repræsentere virkeligheden ved at 

benytte sig af både de samme virkemidler som fiktionsfilm. Det er netop kernesagen i den 

mangeårige diskussion om, hvilke elementer, der indgår i en dokumentarfilm, dens forbin-

delse til virkelighedens verden, samt dokumentarfilmens etiske og teoretiske problemstil-

                                                 
10 Om den statslige propaganda i dokumentarfilm, især i den første halvdel af det 20. årh., kan man læse mere hos 

(Aufderheide, 2007, s. 65). 
11 Om konceptet og filmen Den evige jøde (tysk: Der ewige Jude) kan man læse mere om på Holocaust Research Pro-

ject: http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/derewigejude.html Lokaliseret d. 22. februar 2016. 
12 Denne antikrigsfilm tjente ind 119.790.000 amerikanske dollars (Block, 2007). Lokaliseret d. 22. feb. 2016. 

http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/derewigejude.html
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linger (McLane, 2012, s. 379). Denne debat genåbnedes i Danmark med premieren af do-

kumentarfilmen Den hemmelige krig (2006), der undersøgte Danmarks militære og politi-

ske rolle i krigen i Afghanistan. Daværende ledende politiske strukturer og nogle medie-

folk rejste tvivl om filmens indhold og troværdighed, og den daværende statsminister An-

ders Fogh Rasmussen krævede ligefrem en undersøgelse af Danmarks Radio (DR), da han 

mente, at filmen (og dermed også DR) fordrejede egentlige oplysninger, der gjorde filmen 

ubalanceret, unuanceret og subjektiv13.  

Tonemester og forfatter Per Meinertsen påpegede, at problemet med dokumentaren Den 

hemmelige krig var en ubalance mellem form og indhold, hvor den filmfiktionsinspirerede 

form, bl.a. effekter, scenevalg og den underlæggende musik, skadede filmens troværdighed 

(Meinertsen, 2007, s. 13). På den anden side fik filmen støtte fra dem, der mente, at doku-

mentarfilmen holdt sig til fakta. Det var derimod regeringen, der ”havde held med at be-

grave al kritik i spin” (Hoffmann, 2010). Denne strid om filmens indhold og form illustre-

rer både, at en dokumentarfilm kan skabe en national debat om et emne, og, at dette skete i 

Danmark, selv før offentliggørelsen af Janus Metz’ Armadillo, med det samme emne, nem-

lig krigen i Afghanistan. Som bekendt nærmest eksploderede denne strid om dokumentar-

filmens forhold til virkeligheden med premieren af dette speciales omdrejningspunkt, hvil-

ket vil blive undersøgt nærmere i analyse- og diskussionsafsnittene nedenfor. 

En dokumentarist reproducerer ikke virkeligheden, men forsøger at nærme sig den eller, 

mere præcist sagt, repræsentere det virkelige liv. En dokumentarfilm beskæftiger sig med 

emner fra det virkelige liv og derfor skaber den ofte heftig debat, først og fremmest i medi-

er og samfund. Diskussionen om sandhedsspørgsmålet i dokumentarfilm kan ofte have en 

konfliktskabende karakter, det vil sige, at den kan opfattes på to eller flere modstridende 

måder og derfor kan næsten alle samfundsrelaterede emner, der ofte tages op i dokumen-

tarfilm, politiseres og dermed debatteres. Virkeligheden i dokumentarfilm har således en 

særlig karakter og er anderledes end den uden for mediet, da den ikke er i stand til at fuld-

stændigt afbilde realiteten.  

Bill Nichols (1991) påpeger, at publikum ikke ser virkeligheden i en dokumentarfilm, men 

blot får adgang til virkelighedens verden og udleder, at dokumentarfilm giver publikummet 

”photographic and aural representations or likenesses of the world” (s. 111). Med andre 

                                                 
13 ”Statsministeren vil have DR undersøgt”, http://www.dr.dk/nyheder/politik/statsministeren-vil-have-dr-undersoegt 

Lokaliseret d. 23.02.2016. 

http://www.dr.dk/nyheder/politik/statsministeren-vil-have-dr-undersoegt
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ord mener han, at selv om dokumentarfilm bruger den samme fortælleform som fiktions-

film for at fortælle sin historie (hvilken også understøttes af Aufderheide, 2007, s. 12), 

trækker denne filmgenre netop på repræsentationen af virkeligheden som et virkemiddel, 

der gør dokumentarfilmen anderledes end andre slags film, i hvert fald i forhold til begre-

bet virkeligheden. Som nævnt, er Patricia Aufderheide enig med Nichols, da hun ser do-

kumentarfilmen som en genre, der determineres af spændingen mellem ”claim to truthful-

ness and the need to select and represent the reality one wants to share” (2007, s. 127). 

Samtidig søger eksempelvis Ib Bondebjerg forbindelsen mellem dokumentarismens skil-

dring af virkelighed og seerens opfattelse af, hvad han ser på filmlærredet, i den pragma-

tisk-kognitive filmtradition, navnlig i den amerikanske filmteoretiker David Bordwells 

kognitiv skemateori og hos Carl Plantinga, hvor den sidstnævnte forklarer forskellen mel-

lem fakta og fiktion, på baggrund af at den  

[…] udspringer af to former for diskurs, som vi finder i de fleste samfund, og 

som svarer til to forskellige formål. På den ene side bruger vi diskurser, der gør 

eksplicit krav på at fremsætte direkte udsagn om virkeligheden – for at infor-

mere hinanden om bestemte forhold i verden. På den anden side bruger vi dis-

kurser for at præsentere fiktive fortællinger, som referer til forhold og hændel-

ser, som ikke forekommer i den virkelig verden (Bondebjerg, 2008, s. 66).  

Bondebjerg abonnerer altså på, at virkeligheden gør krav på, at den opfattes og forstås som 

realitet ved hjælp af menneskets kognitive processer, hvorimod sådan et krav ikke stilles af 

fiktion i samme grad. Sagt på en anden måde mener han, at forståelsen af fakta og fiktion 

er betinget af to forskellige kognitive processer, der hver har sin bevidstheds- og sprog-

handling. Bondebjerg vurderer, at de dokumentarfilm, der har en stærk forankring i den 

virkelige verden (2008, s. 112), og der undersøges og skildres af filmskaberen autonomt,  

uden indblanding fra andre, repræsenterer virkeligheden mest nøjagtigt, men mere om det i 

det næste afsnit. 

Det er ikke nemt at afgrænse dokumentarfilmens definition, da dens interesseområder 

dækker stort set alle samfundsmæssige forhold, netop fordi den har et ønske om at fortælle 

en historie fra den virkelige verden. Men selv om det ikke er nemt at definere, hvad det er, 

der helt præcist udgør en dokumentarfilm, har filmteoretikeren Bill Nichols givet sit bud på 
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dokumentarfilms subgenrer, som han kalder for repræsentationsformer (modes of represen-

tation). I værket Representing Reality fra 1991 introducerer han fire repræsentationsformer 

i dokumentarfilmen, som han mener er grundstrukturer for de fleste dokumentarfilm. Sene-

re, bl.a. i sin Introduction to Documentary (2010), udvider han listen med yderligere to do-

kumentarfilms repræsentationsformer. Jeg vil redegøre for alle formene i de følgende af-

snit.  

For at definere dokumentarfilmens subgenrer tager Bill Nichols udgangspunkt i de måder, 

en dokumentarist henvender sig til sit publikum, hvor alle disse dokumentarformer har for-

skellige tilgange til repræsentationen af virkeligheden. Disse seks repræsentationsformer 

(Nichols, 2001, s. 99) er: Den poetiske, den forklarende (expository), den deltagende (par-

ticipatory/interactive), den observerende, den refleksive og den performative dokumentar-

film.  

Den poetiske dokumentarfilm er ifølge Nichols den ældste dokumentarform, der ikke dvæ-

ler ved den direkte synliggørelse af filmens hovedtema, men i stedet fokuserer på den ab-

strakte og sensuelle præsentation af virkelighed, en fortælleform, der ofte kan opleves net-

op i traditionelle, bundne digte. Denne slags dokumentarfilm præsenterer os ofte for den 

fortælleform, der fokuser på de dele af virkeligheden, der ikke altid er åbenlyse for publi-

kum, og hvor der er mindre fokus på de didaktiske og retoriske aspekter af det narrative: 

The poetic mode is particularly adept at opening up the possibility of alterna-

tive forms of knowledge to the straightforward transfer of information, the 

prosecution of a particular argument or point of view, or the presentation of 

reasoned propositions about problems in need of solution. This mode stresses 

mood, tone, and affect much more than displays of knowledge or acts of per-

suasion (Nichols, 2001, s. 103). 

Nichols fremhæver dokumentarerne Rain (1929) og NY., NY. (1957) som eksempler på 

denne subgenre, men man kan også nævne den anerkendte dokumentar Koyaanisqatsi 

(1982), der primært benytter sig af slowmotion indstillinger af naturen og storbyer og und-

lader at bruge voice-over beretning eller dialog. Et dansk bidrag til denne repræsentations-

form er eksempelvis Den lille isbryder14 (2011) instrueret af Kasia Køhler Larsen, der på 

                                                 
14 Det danske filminstitut: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/72441.aspx?id=72441 Lokaliseret d. 25. feb. 2016 

http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/72441.aspx?id=72441


25 

 

en sensuel og lyrisk måde følger en kvindes forsøg på at mindes sin barndom og oplevelser 

med sin fader i det kommunistiske Polen. 

Den forklarende dokumentar opstod ifølge Nichols i 1920’erne som en reaktion på film-

folks utilfredshed med de distraherende og underholdende egenskaber, som de daværende 

spillefilm rummede. Hertil hører de allerede nævnte filmskabere som Flaherty og Grierson, 

hvis formål er direkte at præsentere emner fra den virkelige verden. Til forskel for den poe-

tiske dokumentarform er den forklarende dokumentar interesseret i at fremvise og fremhæ-

ve dele af virkeligheden ved hjælp af de retoriske og argumentative hjælpemidler (Nichols, 

2001, s. 105). Man taler ofte direkte til seerne med en alvidende stemme, en såkaldt voice 

of god (Nichols, 1991, s. 32; Aufderheide, 2007, s. 10). Selv om denne subgenre næsten er 

100 år gammel, er dens kvaliteter stadigvæk anvendt, om end oftest i den slags dokumenta-

rer, der bærer et journalistisk aftryk og udgangspunkt. Formålet med den forklarende do-

kumentar er at afdække, illustrere og fremkalde de centrale pointer i forhold til filmens te-

matik. Nichols nævner bl.a. film som Riefenstahls Triumph des Willens (1935) og Ivens’ 

The Spanish Earth (1937) som repræsentanter for denne subgenre inden for dokumentar-

film. Som det danske eksempel til den forklarende dokumentar kan nævnes Helle Hansens 

Ordet fanger (2012), der handler om retorikken i den danske udlændingedebat de sidste 25 

år.  

Den deltagende dokumentar udsprang oprindeligt af et ønske om at gøre dokumentaristens 

perspektiv mere synlig og til stede (Nichols, 1991, s. 33). Desuden opstod denne form for 

dokumentarfilm som følge af den teknologiske udvikling, der gjorde filmudstyret meget 

mere mobilt end før. Nichols placerer også den såkaldte cinema verité15 (”sandhedssøgen-

de film”) under denne genre, da han, som flere andre teoretikere, mener, at cinema verité er 

provokationssøgende og interagerende i modsætning til eksempelvis de observerende do-

kumentarfilm. I den deltagende dokumentarfilm har man mulighed for at interagere med 

sine omgivelser, og man kan både se og høre eksempelvis filmmagerens stemme. Doku-

mentaristens rolle er ikke at kommentere, som eksempelvis i en forklarende dokumentar, 

eller poetisk reflektere over virkelighedens begivenheder, men at være en af aktørerne, der 

skildres af kameraets objektiv. Den (re)præsenterede virkelighed i en deltagende dokumen-

tarfilm er den sandhed, der er født af mødet mellem dokumentaristen og hans omgivelser 

                                                 
15 Mere om striden om betegnelserne cinema verité og Direct cinema i afsnittet om den observerende genre.  
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og dermed drejer det sig ikke nødvendigvis om den absolutte sandhed (Nichols, 2001, s. 

118). Et eksempel på den deltagende dokumentar er Errol Morris’ The Thin Blue Line 

(1988), der benytter sig af interviews og førstepersonsberetninger. 

Den observerende dokumentarfilm opstod dels som følge af nogle dokumentaristers util-

fredshed med den forklarende dokumentarfilms moralisering (Nichols, 1991, s. 33) i form 

af den alvidende kommentator, voice of god, dels som følge af de teknologiske fremskridt, 

der gjorde dokumentaristens udstyr meget mere bevægeligt, det vil sige de samme frem-

skridt, der lå til grund for den deltagende dokumentargenre. Det er kendetegnende ved 

denne repræsentationsform, at dokumentaristen gennem hele filmforløbet ikke er interage-

rende og blot fungerer, populært sagt, som fluen på vægen. Denne ikkeintervenerende og 

passivt betragtende form kalder nogle teoretikere også for Direct Cinema (Nichols, 1991, 

s. 38), mens der er andre, der sætter både begreber som cinema verité og Direct Cinema 

under den samme observerende dokumentargenre (Aufderheide, 2007, s. 47). Dokumentar-

filmen Salesman (1969) er et eksempel på den observerende dokumentar, hvori man følger 

flere amerikanske omrejsende sælgere, der sælger dyre bibler til husstande med lav ind-

komst. 

Den refleksive dokumentargenre er mest interesseret i filmens form og egenskaber. Dens 

fokus er filmens repræsentation af virkeligheden på metaplanen (Nichols, 1991, s. 56) og i 

mindre grad diskussionen af selve virkeligheden. Denne genre er den mest selvbevidste og 

selvkritiske af alle dokumentarfilmens repræsentationstyper, hvor der bevidst dannes et bil-

lede af, hvordan mennesker danner viden om virkeligheden, som det er tilfældet i eksem-

pelvis Dziga Vertovs Manden med kameraet fra 1929 (Nichols, 2001, s. 128), og dermed 

sættes der fokus på seerne og deres fortolkning af virkeligheden. 

Den performative dokumentargenre har en del til fælles med Nichols’ deltagende doku-

mentargenre, især i forhold til synliggørelsen af dokumentaristens standpunkt, men den er i 

sit visuelle udtryk mere beslægtet med den poetiske dokumentargenre, der ligeledes er in-

teresseret i at fremhæve viden og forståelse bag dokumentarens emne. Denne genre tyde-

liggør kompleksiteten bag vores viden om virkeligheden ved brugen af bl.a. emotionelle og 

subjektive virkemidler (Nichols, 2001, s. 131). En af nutidens mest kendte filmmagere, der 

bl.a. opererer i denne dokumentargenre, er den amerikanske dokumentarist Michael Moo-

re, der er kendt for sine ofte emotionelt og subjektivt drevne dokumentarer som eksempel-
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vis Bowling for Columbine (2002) og Fahrenheit 9/11 (2004). Denne slags film skaber ofte 

store politiske kontroverser og debatter i massemedier på grund af Moores konfronterende 

fortællestil. 

Stella Bruzzi er stærkt kritisk over for Bill Nichols’ nærmest darwinistisk genealogiske 

inddeling af dokumentarfilmgenrer: 

The fundamental problems with Nichols’ ´family tree´ are that it elides differ-

ences between films that fall firmly within one of the identified categories and 

imposes onto documentary history a false chronological structure dictated by 

an obsession with the linearity of documentary’s theoretical evolution (Bruzzi, 

2003, s. 41). 

Hun opponerer mod Nichols’ vedholdenhed i at betragte en kronologisk udvikling af do-

kumentarfilm, hvor der først opstod den primitive form for dokumentarfilm i form af den 

forklarende dokumentar (expository documentary), der langsomt udviklede sig mod andre, 

mere avancerede former for dokumentarfilm. Bruzzi påpeger, at denne forståelse af doku-

mentarfilmens historiske udvikling simpelthen ikke er korrekt, da der ikke er noget, der ty-

der på, at voice-over beretning i dokumentarfilm er mindre populær i dag end den var for 

flere årtier siden (2003, s. 2). Som et eksempel kan man nævne Grizzly Man (2005), hvor 

instruktøren Werner Herzog gennem hele filmen selv lægger stemme til voice-over beret-

ningen. 

Af andre genreinddelinger vil jeg kort nævne Aufderheides og Bondebjergs dokumentarty-

per. Aufderheide definerer dokumentartyper udelukkende ud fra de temaer fra den virkeli-

ge verden, som diskuteres i dokumentarfilm og derfor er hendes inddeling af dokumentar-

filmens subgenrer på ingen måder endegyldig, hvilket hun også selv implicit erkender 

(2007, s. 56). Hun har bl.a. identificeret følgende subgenrer: Offentlige anliggender (Public 

affairs), Regeringspropaganda (Government propaganda), Engageret dokumentar (Advo-

cacy), Historisk dokumentar (Historical), Etnografisk (Ethnographic) og Naturdokumentar 

(Nature). Da denne liste hverken er præcist defineret eller helt relevant for dette speciales 

tema, vil jeg ikke gå i dybde med Aufderheides subgenrer, men jeg synes, at alligevel det 

er værd at nævne et alternativt perspektiv og tilgang til kategoriseringen af dokumentar-

filmgenren. 
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Ib Bondebjerg baserer derimod sin dokumentargenreinddeling, som nævnt før, på den 

pragmatisk-kognitive tradition, hvor han direkte finder inspiration i Plantingas skema for 

dokumentariske typer: Den formelle, den åbne, den poetiske og den dramatiserede doku-

mentar. Desuden blander han Plantingas inddeling med Nichols’ grundtyper og til sidst ly-

der Bondebjergs dokumentarismens fire grundformer således: Den autoritative, den obser-

verende, den dramatiserede og den poetisk-refleksive. Den autoritative grundform svarer til 

Nichols’ forklarende (ekspositoriske) repræsentationsform og den observerende grundform 

har de samme træk som den ovennævnte observerende repræsentationsform. Den poetisk-

refleksive dokumentar svarer i store træk til Nichols’ poetiske repræsentationsform, mens 

den dramatiserede dokumentar ikke har sit modstykke i Nichols’ dokumentargenreindde-

ling. Den dramatiserende dokumentar benytter sig af en spektakulær fortælleform, hvor 

virkemidler ofte er hurtige klip, ikke-diegetiske lyde og musik.  

Ligesom andre filmteoretikere understreger Bondebjerg, at disse dokumentargrundformer 

kun skal forstås som prototyper (2008, s. 110), hvor en dokumentarfilm samtidigt kan in-

deholde flere af disse subgenrers æstetiske træk, struktur og elementer. 

Efter redegørelsen af flere teoretikeres definitioner og struktureringer af dokumentarfilm-

genren vil jeg i de følgende afsnit først introducere filmen Armadillo og dernæst redegøre 

for de dele af filmen, som er relevante for besvarelsen af dette speciales problemformule-

ring. 

4. Om filmen Armadillo 

Armadillo havde premiere ved Filmfestivalen i Cannes den 16. maj 2010, mens den kunne 

ses i Danmark fra den 27. maj 2010 i over 40 biografer. Den skabte stor omtale i danske 

aviser og andre medier før den nåede til det danske publikum, oprindeligt og hovedsageligt 

på grund af en scene i filmen, som jeg kommer ind på senere. Filmen skabte også stor op-

mærksomhed i udlandet, primært for sine filmtekniske kvaliteter, og den vandt flere natio-

nale og internationale filmpriser: bl.a. Bodil- og Robertprisen for henholdsvis den bedste 

danske dokumentar og den bedste dokumentar i 2011 samt priser ved bl.a. filmfestivaler i 

Cannes, Zürich og Moskva (Armadillo - Det Danske Filminstitut, u.d.). 
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Jeg vil kort beskrive filmens handling i de følgende linjer. Jeg tager udgangspunkt i den 

lange16 version af filmen (af 101 minutters varighed). Jeg vil ikke give en grundig og mi-

nutiøs beskrivelse af Armadillo, da det ikke er formålet med specialet, men et kort hand-

lingsresume vil muligvis give læseren en bedre forståelse af filmen som helhed, når jeg i 

specialets hoveddel analyserer de forskellige kontroverser, filmen skabte i den danske of-

fentlighed, især på grund af én bestemt scene i filmen, hvor de danske soldater kommer i 

kamp mod Talibankrigere. 

Filmen skildrer primært de danske soldaters dagligdag i deres militære forpost Armadillo17 

i Helmand-provinsen i Afghanistan. Indledningsvis får vi indblik i soldaternes liv i Dan-

mark, deres afskedsfest og rejsen til Armadillo-lejren. I flere omgange ser vi soldaterne på 

patrulje og i interaktion med den lokale befolkning. Vi får indblik i nogle af soldaternes 

opgaver, men oplever også, hvad de foretager sig i deres fritid, for eksempel at køre på mo-

torcykel, se pornofilm, spille videospil og bade i en å. Seere kan også se soldaterne deltage 

i kamphandlinger mod talibanere i to omgange, hvoraf den sidste vil blive nærmere be-

handlet i det næste afsnit. Afslutningsvis ankommer soldaterne hjem til Danmark, hvor de 

modtages af deres familier og venner og vi kan kort se dem i de normale, danske daglig-

dagssituationer, langt væk fra krigen og Afghanistan. 

Dette speciale er særligt interesseret i de scener i filmen, der har givet anledning til den 

store omtale i de danske medier, navnlig den såkaldte likvideringsscene. Herunder vil jeg 

give en grundig gennemgang af denne likvideringsscene og en efterfølgende scene, hvor 

kamphandlingen diskuteres og bearbejdes af soldaterne.      

Kampsekvensen, der vil blive gennemgået her, varer i filmen omtrent tolv minutter 

(1:05:41-1:17:24). Indledningsvis ser vi de danske soldater forberede sig til at rykke ud af 

kamplejren Armadillo ved at dække ansigtet med kamuflagemaling og klargøre deres vå-

ben og udstyr, mens der høres spændingsfyldt og ildevarslende ikke-diegetiske bag-

grundsmusik. En officer giver soldaterne instrukser om, at de skal passe på sig selv og hin-

anden. I de følgende scener ser vi soldaterne gå gennem majsmark, grøfter og marker, 

                                                 
16 Den lange version af filmen blev bl.a. vist i biografer, mens TV-udgaven er noget kortere. Filmen kan i skrivende 

stund (den 8. marts 2016) findes i sin fulde længde bl.a. på det danske Netflix og på DVD/Blu-Ray. 
17 Forposten bar navnet FOB Armadillo (Forward Operating Base) frem til 2010, da den blev omdøbt til FOB Budwan, 

der dog blev nedlagt i starten af 2011 (Jakobsen & Thruelsen, 2011, s. 103). Forposten kunne huse 200 britiske og dan-

ske soldater. 
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mens soldaterne er tavse, fuldt koncentrerede og opmærksomme på eventuelle farer. Mens 

de går over en mark, får de via radioforbindelsen at vide, at der er flere civile på vej mod 

dem (1:08:00). Kvinder og børn løber hastigt forbi soldaterne, mens der fortsat høres den 

stille og ildevarslende ikke-diegetiske baggrundsmusik. Soldaterne taler om et forestående 

bagholdsangreb (1:08:11); de undersøger området, bl.a. et beboelseskompleks, hvor der ses 

en person, som soldaterne betegner som en potentiel fjende. I den næste scene ser vi solda-

terne gå over en mark fra et kamera, der er spændt fast på en soldats hjelm. Vi hører de 

første maskingeværskud, og soldaterne søger straks dækning (1:08:59). De ikke-diegetiske 

lyde og musik kan ikke høres længere. Soldaterne besvarer ilden og skyder mod beboelsen. 

Delingsføreren Rasmus giver ordren, at alle mand til højre for ham skal søge dækning bag 

et hegn (1:09:06). Mens vi ser adskillige soldater løbe, inklusive billederne fra deres eget 

point of view, ser vi også beboelsesområdet i røg (1:09:15). I den følgende scene ser vi en 

dansk soldat blive behandlet for sine sår. Soldaten er tydeligvis i chok med vidt åbne øjne 

(1:09:38). Kampen raser videre; vi ser soldater løbe over marken og ved en grøft. En soldat 

uden for billedet, muligvis soldaten Daniel, siger med en vred stemme: ”Giv mig en fuck-

ing talebaner, mand!” (1:10:22). Der klippes hurtigt mellem korte indstillinger af soldater i 

grøften og i skoven. Et kort øjeblik er det igen stille, og den ikke-diegetiske musik bliver 

mere fremtrædende for en stund (1:10:37). Men det følges hurtigt op af flere maskingevær-

skud, og soldaterne bøjer sig ned og besvarer ilden. Derefter er der en radiokorrespondance 

mellem Daniel og en anden soldat, der koordinerer deres indbyrdes positioner.  

Soldaterne råber, at der er såkaldt egenbeskydning, og at man skal holde op med at skyde, 

da der er danske soldater lige på den anden side af hækken (1:10:59). Efterfølgende høres 

der over radioen, at der er talibanere lige foran soldaterne. Delingsføreren Rasmus spørger 

Daniel, om han ikke vil ramme fjenden med en håndgranat. Daniel indvilliger og smider 

håndgranaten i en grøft. Der ses en eksplosion (1:11:29), og delingsføreren råber: ”Så skal 

der renses!”. Mens en anden dansk soldat behandles for et mindre sår i benet, går de andre 

soldater mod grøften, der blev ramt af Daniels håndgranat. 
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Der skiftes til indstillinger med en melankolsk, ikke-diegetisk strygermusik, mens vi ser 

billeder af de sårede soldater, der får lægebehandling. En helikopter ses i luften (1:14:02) 

og det antydes, at den er der for at evakuere de sårede danske soldater. Da de bliver evaku-

eret, og helikopteren igen letter, ses det hele i slowmotion, og der høres pulserende lyd af 

helikopterens rotorblad samt den fortsatte strygermusik. Scenen skiftes, og vi ser igen grøf-

ten, hvor håndgranaten blev smidt (1:14:51). En soldat siger, at der ligger fem døde taliba-

nere i grøften. En soldat med hjelmkameraet på følger frem til grøften, hvor vi ser soldaten 

Daniel trække flere blodige lig ud af grøften, imens han hånligt taler til de døde talibanere. 

Vi ser flere nærbilleder af de dræbte fjender. I en ny scene taler soldater om kamphandlin-

gerne ved grøften. Der ses en jetjæger flyve over, angiveligt for at bombe området fra luf-

ten. Sekvensen afsluttes, lige før soldaterne er tilbage i militærlejren (1:17:24). 



32 

 

Det, der gav filmen megen omtale, især af politiske karakter, er scenen, hvor soldaten Da-

niel fortæller, hvordan han og en anden soldat har likvideret flere talibanere. Først begyn-

der delingsføreren Rasmus debriefingen (1:20:30) med at fortælle, at der ikke har været 

skudvekslinger den morgen, hvilket ellers var tilfældet ved tidligere lejligheder. Derefter 

rapporterer Daniel og fortæller til andre soldater, der er til stede, at han og Oskar ”[…] fin-

der fire mænd, der stønner og pruster rimeligt træffeligt […] og har det knap så godt… og 

dermed... ehm… likviderer vi dem så på den mest humane måde, som nu vi engang kan” 

(1:21:25). Soldaterne uden for billedet ler. Daniel fortæller ydermere, hvordan den sidste 

Talibankriger blev elimineret ved et hegn. Scenen afsluttes abrupt, hvorefter vi ser solda-

terne Daniel og Mads i noget der et fælles våbenlager, mens de renser deres ansigter og 

kroppe for resterende ansigtsmaling.  

 

5. Analyse 

Indledningsvis vil jeg gøre rede for den omtale i de danske medier, der opstod i kølvandet 

på Armadillos premiere i Danmark i maj 2010. Dette vil give et klarere billede, af hele de-

batforløbet. Dernæst vil jeg foretage diskursanalyse af udvalgte tekster, der har til formål at 

besvare problemformuleringens spørgsmål. 

Hvis man ser bort fra de mindre avisartikler, der berettede om en ny dansk dokumentar-

film, der konkurrerede om priser ved Filmfestivalen i Cannes, er det et interview (Benner, 

2010) med instruktøren Janus Metz i Politiken den 1. maj 2010, der startede den store me-
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diedebat med Armadillo som omdrejningspunkt. I interviewet beskrives den scene i filmen, 

som jeg har gennemgået ovenfor. På baggrunden af oplysninger i interviewet indkaldte 

Enhedslisten daværende forsvarsminister Gitte Lillelund Bech til samråd og krævede en 

redegørelse for, om Genevekonventionen blev overtrådt ved den pågældende krigshændel-

se (Henriksen, 2010). Senere kom der en besvarelse fra forsvarsministeren, der understre-

gede, at militærpolitiet undersøgte sagen lige efter skudepisoden på anmodning fra Hærens 

Operative Kommando, og de havde konkluderet, at ”gældende magtanvendelsesdirektiv 

var overholdt” (bilag 1).  

En anden debatkatalysator var forfatteren Carsten Jensens essay i filmmagasinet Ekko, 

hvori han tegner et farverigt og ikke mindst et kritisk billede af Danmarks militærindsats i 

Afghanistan og påpeger, at ”[…] de danske soldater ikke er der for at hjælpe skolepiger 

over gaden. De er der for at slå ihjel”18 (Jensen, 2010). Desuden retter han i essayet en di-

rekte kritik mod den danske presse, der ifølge ham ikke er undersøgende og kritisk nok i 

forhold til den daværende regering, og samtidig efterlyser han en større debat i det danske 

samfund, der, efter hans mening, i alt for lang tid havde undladt at rejse kritiske spørgsmål 

om den daværende danske officielle politik i forbindelse med den danske militærindsats i 

Afghanistan. Jensens åbne regerings- og samfundskritik blev bemærket af bl.a. historiker 

og debattør Mikael Jalving, der i sit blogindlæg angreb forfatteren som person og kaldte 

Jensens udlægning for både moraliserende og fantaserende (Jalving, 2010). 

Samtidig berettede Berlingske Tidende om en kommende undersøgelse af Forsvarets Audi-

tørkorps, der skulle finde ud af, om ”danske soldater i Afghanistan har deltaget i en likvi-

dering” (Henriksen, 2010), som blev vist og omtalt i Armadillo. 

Journalisten Christian Monggaard fulgte efter Carsten Jensens kritik og påpegede, at rege-

ringen havde forsøgt at præsentere den danske militærdeltagelse i Afghanistan som ”en 

slags fredsbevarende mission” (2010, s. 14). Derudover beskrev Monggaard filmens udtryk 

som en rå skildring af de danske soldaters blodige virkelighed og fremhævede, at en af 

”Armadillos store styrker er, at den viser krigen, som den er […]” (2010, s. 14). Journalist 

Charlotte Aagaard påpegede ligeledes, at den danske presses dækning af krigen i Afghani-

stan var ukritisk og roste Armadillo for dens autenticitet (Madsen, 2010), der kunne havde 

været med til at ændre journalisternes måde at dække krigen på. Politikens journalist Kim 

Skotte var på samme måde begejstret for filmens virkelighedsnære kvaliteter, der gav seer-

                                                 
18 Bemærk, at essayet blev publiceret i filmmagasinet Ekko den 5. maj 2010, men først blev offentliggjort på dets websi-

te den 12. juni 2010. 
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ne mulighed ”for at opleve virkeligheden på en måde, så man bliver klogere på den” (2010, 

s. 1). Han mente, at filmen gjorde op med den traditionelle forestilling, danskerne havde 

om krigen. Han påpegede samtidig, at Armadillo ikke var en politisk film, der åbenlyst 

dømte, men derimod en film i ”virkelighedens tjeneste” (Skotte, 2010, s. 1). 

Samtidig kommenterede Forsvaret den kontroversielle likvideringsscene i filmen og under-

stregede, at der ikke var noget, der tydede på, at soldaterne overtrådte krigsregler. Ikke de-

sto mindre blev en auditørundersøgelse en kendsgerning, især foranlediget af politisk pres 

fra Enhedslisten og SF, der mente, at krigens love kunne være overtrådt, da der i filmen 

anvendes ordet likvidering. Forsvarschef Knud Bartels fremhævede, at den kommende au-

ditørundersøgelse netop skulle ”undgå misforståelser om sproget” (Pedersen, 2010, s. 2).  

Generelt var der uenighed blandt politikerne om holdningen til filmens indhold. Mens 

Enhedslisten og SF satte spørgsmålstegn ved de danske soldaters overholdelse af Geneve-

konventionen i Afghanistan, mente Dansk Folkepartis udenrigsordfører Søren Espersen, at 

filmen vil stå som ”et monument over de danske soldaters heltemodige indsats i Afghani-

stan” (Christensen C., Krigsdokumentar vækker politisk opsigt, 2010), der desuden ople-

vede filmen som et meget realistisk værk, mens Venstres forsvarsordfører Karsten Nonbo 

ligeledes roste de danske soldaters militære kvaliteter.  

Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech (V) blev indkaldt til åbent samråd den 28. maj 2010 

i Forsvarsudvalget, hvor hun skulle kommentere de danske soldaters optræden i Armadillo. 

Selvom hun mente, at det var en udmærket film, påpegede ministeren, at Armadillo ikke 

gav et komplet billede af den danske indsats i Afghanistan (bilag 2), og at det var vigtigt at 

inddrage alle andre aspekter af danskernes resultater i landet for at danne sig et fuldstæn-

digt billede af situationen i Afghanistan. 

I midten af december 2010 udsendte Forsvarets Auditørkorps en pressemeddelelse, hvori 

de berettede, at konklusionen af deres undersøgelse af kamphandlingen, der fandt sted den 

25. juni 2009 i Helmandprovinsen var, at der ikke blev ”begået noget strafbart forhold, 

hvorfor efterforskningen indstilles, jf. retsplejeloven § 749, stk. 2” (Otken, 2010), samt at 

kamphandlingen skete efter de gældende krigsregler. 

Efter de indledende politisk betonede debatter i medierne, begyndte der at dukke flere ar-

tikler op, der primært beskæftigede sig med filmens tekniske kvaliteter. To soldater fra 

filmen, Mads og Kasper, stod frem og udtalte, at Armadillo var manipuleret (Kornø, 2010, 

s. 12), og at instruktøren Janus Metz blandede flere citater fra forskellige sammenhænge 
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sammen, hvilket også gjaldt den omstridte scene, hvori soldaterne bekæmpede Taliban. 

Desuden påpegede de, at stripperen, der kan ses i begyndelsen af filmen, var bestilt og be-

talt af filmselskabet, og dermed var filmen med til at ”ændre virkeligheden på stedet” 

(Kornø, 2010, s. 12). Janus Metz tydeliggjorde i et interview, at han bevidst benyttede sig 

af fiktionsfilms effekter, men han fastholdte samtidig, at han formåede at vise den ekstre-

me virkelighed i Afghanistan ved hjælp af poetiske virkemidler. Med hensyn til skudepi-

soden i grøften, hvor flere talibanere blev dræbt, understregede Metz, at der ikke var blevet 

manipuleret eller klippet med lyden (Christensen C., Krig kan være forførende, 2010), 

hvilket han netop blev anklaget for at have gjort, bl.a. af journalisten Mads Kastrup, der 

mente, at filmen hverken repræsenterede virkelighed ved at være en såkaldt flue på væggen 

eller var en journalistisk baseret dokumentarfilm (Kastrup, 2010). Blandt kritikere hørte 

også to feltpræster, der var udsendt i Afghanistan sammen med de danske soldater. De 

mente, at Armadillo var ”tendentiøs i sin vinkling og klipning” (Raahauge, 2011, s. 16), 

samt at filmen ikke formidlede et realistisk billede af soldaternes virkelighed, bare fordi 

den viste dem spille computerspil og se pornofilm. Desuden kritiserede de to feltpræster 

Janus Metz for at iscenesætte flere af soldaternes samtaler ved at opfordre dem til at tale 

sammen på specifikke tidspunkter, selvom soldaterne ikke nødvendigvis var villige til at 

gøre det. 

 

 

Selvom instruktøren benyttede sig af arrangerede og rekonstruerede scener i Armadillo, 

som eksempelvis den med stripperpigen i begyndelsen af filmen, fik Metz opbakning fra 

flere mediefolk. Dokumentaristen Poul Martinsen mente ikke, at det var problematisk at 

rekonstruere begivenheder, som tidligere havde fundet sted, mens lektor i medievidenskab 

Heidi Philipsen påpegede, at filmen klart ”signalerer, at der er tale om en fortolkning af 

sandheden” (Aagard, 2010, s. 13) ved at benytte sig af filmiske virkemidler fra fiktions-
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film, såsom klipning og dramaturgiske elementer. Ib Bondebjerg betonede ligefrem, at Ar-

madillo var en repræsentant for en genfødt ”samfundsbevidste og –kritiske dokumentar” 

(Ulsøe, 2010, s. 14) fordi den var i stand til at præsentere filmens tematik både i den dan-

ske og globale samfundskontekst. 

Når man ser på de forskellige artikler, essays, pressemeddelelser og interviews, der om-

handler filmen Armadillo, tegner der sig altså et billede af en debat med dels en politisk, 

dels en mediefaglig indfaldsvinkel. I den anledning vil jeg selektivt udvælge nogle tekster 

fra hver af de nævnte tilgange og i de følgende underafsnit foretage fire diskursanalyser for 

at besvare specialets problemformulering, altså, hvilke diskurser dominerede de danske 

medier efter offentliggørelsen af dokumentarfilmen Armadillo. 

Denne analyse vil tage udgangspunkt i transskriptionen af mødet19 (bilag 2) fra det åbne 

samråd i Forsvarsudvalget med forsvarsminister Gitte Lillelund Bech om dokumentarfil-

men Armadillo den 28. maj 2010. Spørgsmålet, der blev stillet i det åbne samråd af En-

hedslistens folketingsmedlem Frank Aaen, lød: “Ministeren bedes kommentere de danske 

soldaters optræden, som den fremgår af dokumentarfilmen ‘Armadillo’” (bilag 2). Dis-

kursanalysen af Gitte Lillelund Bechs svar på dette spørgsmål finder jeg relevant, idet en 

sådan analyse giver et direkte indblik i den diskursive praksis fra et regeringsmedlem, og 

dermed hvad en del af magtstrukturen havde at sige om hændelserne, der blev skildret i 

filmen. Jeg har dog også transskriberet alle udtalelser (fra både Frank Aaen og det åbne 

samråds ordfører) inden forsvarsministerens svar og således set bort fra interaktionen efter 

ministerens tale, da diskursen bliver fastholdt og dermed ikke bidrager med noget nyt. 

Tekstens såkaldte flydende betegner er Krigen i Afghanistan, som er et begreb, der ikke 

har en fastlagt betydning, og som kan debatteres og vinkles på forskellige måder som ek-

sempelvis: Kampen mod terror, et magtspil mellem de store nationer, intern politisk magt-

kamp i landene, ikke mindst i fx USA og Danmark, kampen for at opbygge den demokrati-

                                                 
19 På Folketingets website (http://www.ft.dk/samling/20091/almdel/fou/spm/241/svar/729754/871717.pdf) findes der et 

såkaldt talepapir (lokaliseret den 10. marts 2016) af mødet med redigeret og omskrevet svar fra forsvarsministeren, 

mens man ikke kunne opnå direkte adgang til lydfilen fra det pågældende møde via linket på websitet. Jeg fik dog lydfi-

len udleveret efter min henvendelse til Folketingets Oplysning. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i lydfilen, da Folke-

tingets talepapir (som jeg vedlægger som bilag 3) ikke indeholder alle dele af forsvarsministerens svar og hverken er en 

fuldstændig eller en ordret gengivelse af talen. Bilag 2 er således min transskription af den relevante del af lydfilen. Jeg 

har valgt at undlade at transskribere de fleste fatiske og tøvelyde, da de ikke bidrager til ordenes og sætningernes forstå-

else, dog har jeg valgt at beholde de involveredes talemåder og sætningskonstruktioner, der ikke nødvendigvis er sprog-

ligt korrekte. 
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ske og levedygtige afghanske stat efter Talibanstyre, menneskerettigheder i Mellemøsten. 

Krigen i Afghanistan har været det emne, man politisk debatterede og sloges om, også i de 

danske medier, siden landet indledte den militære indsats i Afghanistan i kampen mod 

Taliban, og dermed satte den rammerne for den diskursive konstruktion, hver gang man 

talte om emnet. 

I den første del af diskursanalysen skal der sættes fokus på det såkaldte ”oppefra og ned”-

perspektiv for nærmere at undersøge tekstens diskursive indhold. Formålet er at kunne 

identificere det nodalpunkt, der sættes i forbindelse med tekstens flydende betegner, krigen 

i Afghanistan. Forsvarsministerens opgave var at svare konkret på spørgsmålet om de dan-

ske soldaters optræden, som den fremgik af Armadillo. Som noget af det første i sin tale 

understreger hun, at der ikke havde været forsøg på at dække over, hvad der foregik blandt 

soldaterne i Afghanistan, og hun afslutter sin bemærkning med, at ”[d]et kan godt være, at 

det er nyt for Frank Aaen, hvad vores soldater gør dernede, men det er i hvert fald ikke nyt 

for mig” (bilag 2). Dernæst roser forsvarsministeren i sit svar Armadillo for at være en ud-

mærket film, der viste soldaternes dilemmaer i krigen, men samtidig påpeger hun, at den 

ikke gav et fuldt overblik over den danske indsats i Afghanistan, men blot at ”det er et øje-

bliksbillede som situationen så ud i den yderste frontlinje tilbage i foråret 2009” (bilag 2). 

Det er netop helhedsbilledet i den danske indsats i Afghanistan, som Gitte Lillelund Bech 

savner i både Armadillo og samfundsdebatten på daværende tidspunkt, der fungerer i hen-

des tale som et nodalpunkt; det knyttes sammen med momenter som: Genopbygningsind-

sats/-strategi, stabilisering og Armadillo (både filmen og lejren). 

Forsvarsministeren understøtter sin påstand om, at regeringen ikke havde forsøgt at forhin-

dre informationer om, at der foregik egentlige kamphandlinger i Afghanistan, ved både at 

citere Folketingets beslutningsforslag fra 2006 og fremhæve flere bogudgivelser, der beret-

tede om de danske styrkes deltagelse i krigshandlinger i Afghanistan: 

[…] der er kommet adskillige bøger som ret utvetydigt beretter om de kamp-

handlinger, der er som en del af den danske indsats. Senest Thomas Østergaard 

Aallmanns Løvehjerter. Thomas har været feltpræst dernede, jeg kan anbefale 

bogen, det kan jeg faktisk med alle de bøger jeg nævner. Derudover så har vi 

Kim Hundevats bog I morgen angriber vi igen (bilag 2). 
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Gitte Lillelund Bech hæfter sig ved, at filmen ikke kom med noget nyt ud over de barske 

billeder fra krigszonen, og hun fremhæver, endnu en gang, at det var vigtigt at se bredere 

på den danske indsats i Afghanistan: ”Og derfor, samlet set, synes jeg måske ikke Armadil-

lo fortæller så meget som vi ikke vidste i forvejen. Det nye er for mig, at der er kommet 

billeder på fra den yderste front” (bilag 2).  

Forsvarsministeren insisterer, at man, ud over kamphandlinger, også taler om den civile del 

af den danske indsats, der ”er en del af større stabiliserings- og genopbygningsstrategi og 

fordi vi har Armadillo-lejr liggende der hvor den ligger, så har vi rent faktisk mulighed for 

at få positiv udvikling blot få kilometer længere mod syd […]. Her ser tingene anderledes 

ud” (bilag 2). 

Gitte Lillelund Bechs sprogbrug og insisteren på at fokusere på helhedsbillede harmonerer 

fint med den daværende regerings diskurs, hvor man netop ønskede at fremhæve betydnin-

gen af den civile indsats, der gavnede lokalbefolkningen i Afghanistan og nedtone den mi-

litære del af indsatsen, da det eventuelt involverede en diskussion om bl.a. civile og militæ-

re tab. Lige efter udtaler forsvarsministeren, at hun er glad for, at debatten om den danske 

indsats var rejst, og påpeger endnu en gang, at ”vi skal turde at tage den politiske debat 

omkring hårde kamphandlinger, men jeg synes også, at vi skal tage debat som handler om 

den samlede indsats, fordi de hårde kamphandlinger er ikke den eneste indsats vi har i Af-

ghanistan” (bilag 2). 

Forsvarsministeren knytter gennem hele sin tale tekstens momenter som genopbygnings-

indsats og -strategi, stabilisering og Armadillo (både filmen og militærlejren) sammen med 

nodalpunktet, som hun gang på gang vender tilbage til i løbet af sin tale: ”[…] Armadillo 

indgår fortsat som et vigtigt element i for at sikre den positive udvikling, vi har i Gereshk 

by, området omkring Highway One […]” (bilag 2) og ”Jeg er glad for, vi får debatten nu 

her, jeg synes bare det er vigtigt, når vi taler om den overordnede Afghanistanindsats, at 

debatten ikke stopper ved Armadillo-filmen, men at vi tager debat om den samlede ind-

sats” (bilag 2).  

Bech nævner næsten ikke Taliban som Danmarks militære opponent, kun i forbindelse 

med omtalen af soldaternes nedkæmpelse af Talibanstillingen i den omdiskuterede scene i 

filmen. Hun benytter sig heller ikke af betegnelser som terrorister, menneskefjendtligt syn 

og lignende sproglige etiketter, som der ellers normalt i Vesten knyttes til en fundamentali-

stisk bevægelse som Taliban. Desuden omtaler hun heller ikke begrebet terrorisme, der el-
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lers var en af hovedforklaringer på, hvorfor Danmark overhovedet fulgte USA og andre 

lande i kampen mod Taliban og al-Qaeda. 

Selvom forsvarsministeren var en del af den politiske magtelite i Danmark i 2010, og hun 

forsvarede regeringens forsvarspolitik gennem hele sin tale og hermed fastholdte den her-

skende, hegemoniske, diskurs om krigen i Afghanistan, hvori hun ikke ønskede at udtale 

sig om de danske soldaters optræden, kunne man tydeligt forstå, at forsvarsministeren ind-

rømmede, at den åbne debat om Afghanistanindsatsen var velkommen, så længe den i hen-

des optik var helhedsorienteret. Kunne det være, at Armadillo alligevel bidrog med noget 

mere end blot de voldsomme billeder fra frontlinjen i Afghanistan? 

På dette trin i opgaven vil jeg fokusere på det såkaldte ”nedefra og op”-snit, hvor der skal 

undersøges, hvordan forsvarsministeren fremstiller sin virkelighed i sin samrådstale. Dette 

vil hjælpe med at detektere de diskursive ressourcer, forsvarsministeren gør brug af i sin 

fremstilling af den gældende diskurs. Først vil jeg registrere forsvarsministerens repræsen-

tation af virkeligheden. Bech roser Armadillo for at være en fremragende film, der dog ik-

ke indeholdte det overordnede billede af Danmarks indsats i Afghanistan. Hun roser de 

danske soldater for at være professionelle, der ”løser på glimrende vis deres opgaver og de 

træffer beslutninger i ofte meget pressede situationer […]” (bilag 2). Flere gange påpeger 

forsvarsministeren, at der ikke havde været forsøg på at skjule kendsgerningen over for den 

danske offentlighed, inklusive danske politikere, at de danske soldater havde deltaget i 

kamphandlinger i Afghanistan:  

Kamphandlingerne, som er skildret i filmen, er en del af vores Afghanistanind-

sats, det tror jeg nu nok alle dem, der bakker op om indsatsen i Afghanistan, 

har været klar over. Jeg har i hvert fald selv været ind på, og jeg tror altså ikke, 

at det bør kunne komme bag på nogen i Forsvarsudvalget eller i Folketinget, at 

soldaterne deltager i reel kamp (bilag 2). 

Dermed afviser forsvarsministeren, at det var Armadillos fortjeneste, at den danske befolk-

ning nu kendte til, at kamphandlinger faktisk fandt sted. Hun påpeger, at der var sket en 

”positiv udvikling blot få kilometer længere mod syd, nemlig nede i Gereshk by” (bilag 2), 

samt at soldaterne havde været med til at fuldføre ”over 300 mindre civil-militære projek-

ter […]. Det er gravningen af brønde, det er etablering af vanddæmninger, det er noget som 

bønderne dernede er faktisk meget interesserede i” (bilag 2).  
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I sin repræsentation af virkeligheden benytter forsvarsministeren sig flere gange af ord som 

stabilisering, genopbygning og positiv udvikling, og disse begreber ser hun som elementer, 

der er med til at danne det store overblik over den samlede situation i Afghanistan, som 

hun altså savner at se i filmen. Dermed fastholdte forsvarsministeren den diskursive kon-

struktion, der insisterede på, at man talte om alle aspekter af det danske engagement i Af-

ghanistan og ikke blot den militære indsats.  

Ministerens tale havde til hensigt at sende et budskab, der var primært produceret på den 

nationale skala. Hendes artikulation havde intention om at skabe et billede af den danske 

regering, hvis bestræbelser via civil og militær indsats skabte en positiv udvikling i Afgha-

nistan. Ligeledes artikulerede hun, dog i mindre grad, på den internationale skala, at Dan-

mark (og regeringen) skabte resultater for den afghanske befolkning ved at samarbejde in-

ternationalt om at skabe en bedre fremtid for Afghanistan: 

[…] og endelig, så er Danmark meget aktiv i den store genopbygningsindsats 

vi har, som finder sted i samarbejde med vores partnere inden for rammen af 

det britisk-ledet PRT eller Provincial Reconstruction Team, som ligger i 

Lashkar Gah (bilag 2). 

Ved at fremhæve Danmarks fælles indsats og gode samarbejde, især med Storbritannien, 

ønsker Bech at understrege, hvordan den danske handling i Afghanistan var med til at ska-

be et bedre omdømme af Danmark i udlandet. Dette artikulerer hun i sin tale ved at frem-

hæve sine udsagn om, hvordan Armadillo ikke viste det hele billede af den danske tilstede-

værelse i Afghanistan, at soldaterne professionelt udførte de militære opgaver, samt at re-

geringen aldrig havde lagt skjul på, at den danske indsats også indebar kamphandlinger. 

Alle disse udsagn, inklusive den diskursive konstruktion om den nyttige danske indsats i 

Afghanistan, var en del af forsvarsministerens fortolkningsrepertoire og affektiv påmindel-

se om Danmarks positive rolle i landet, der i sidste ende understøttede den diskurs, der var 

lagt af de daværende danske magtstrukturer, som forsvarsministeren var en aktiv del af. 

I det tredje trin vil jeg tage hele ministerens tale i betragtning for at identificere, hvilke af 

hendes artikulationer der relaterer sig til samfundets, eller regeringens, interpellerende 

kræfter. Dette vil jeg gøre ved at analysere den affektive praksis (Bom, 2015, s. 84), idet en 

sådan analyse kan hjælpe til at finde ud af, hvordan følelser anvendes som diskursive red-

skaber i spændingsfeltet mellem interpellationen og artikulationen. 
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Selvom forsvarsministeren blev stillet et spørgsmål, der vedrørte de danske soldaters op-

træden, som den fremgik i Armadillo, brugte hun i sit svar meget tid på at italesætte det 

danske engagement i Afghanistan med en holistisk tilgang, hvor det var vigtigt at fremhæ-

ve, at den danske indsats i landet ikke kun omfattede de militære aspekter, men også de ci-

vile, som eksempelvis genopbygningen og stabiliseringen af det afghanske samfund. Mini-

sterens brug af ordet ”en væbnet konflikt” i starten af talen kan eventuelt opfattes som en 

eufemisme eller et forsøg på at nedtone den militære del af den danske indsats. Hun an-

vender faktisk ikke en eneste gang ordet krig i sin tale, hvis man ser bort fra et enkelt brug 

af ordet krigszonen, i modsætningen til eksempelvis Frank Aaens indledende og meget 

kortere tale ved det åbne samråd (se bilag 2). Ministeren foretrak i sin tale i stedet for or-

dene som den væbnede konflikt og indsats, hvor det sidstnævnte selvfølgelig også har en 

konnotativ, polysemisk betydning. 

Forsvarsministerens affektive praksis blev demonstreret i flere omgange ved, at hun påpe-

gede den store pris, de danske soldater og deres familier skulle betale ved soldaternes 

krigsdeltagelse i Afghanistan: ”Noget af det jeg bed mærke i var, at den viser det hårde 

pres, som både vores soldater, men faktisk også deres familier, deres pårørende er igennem 

[…]” (bilag 2). Hun appellerede i høj grad også til følelser ved at nævne de danske militæ-

re tab i Afghanistan: 

Jeg synes måske også, at det faktum, at 31 danske soldater, der indtil videre har 

mistet livet i Afghanistan, der er 110 som er blevet såret, er et ret endegyldigt 

bevis for, at indsatsen i Afghanistan involverer intense kamphandlinger. Og 

derfor, samlet set, synes jeg måske ikke Armadillo fortæller så meget som vi 

ikke vidste i forvejen (bilag 2).  

Selvom ministeren ikke benytter sig af ordet krig i sin tale, bruger hun tiden på at forklare, 

at hun, og dermed regeringen, ikke forsøger at undgå at tale om kamphandlingerne i Af-

ghanistan. 

Hvad er der på spil i talens diskursive praksis? Forsvarsministeren bruger i flere omgan-

ge udtrykket det er vigtigt, bl.a.: ”Jeg synes bare det er vigtigt, når man ser filmen, at man 

holder sig for øjet – filmen altså ikke giver dækkende billede for samlede situation i Af-

ghanistan eller Helmand, hverken i foråret 2009 eller i dag” (bilag 2) og ”Jeg synes, at det 

er vigtigt i dette samråd at gøre klart, at vi gør faktisk en stor indsats og giver psykologbi-

stand både før, under og navnlig efter udsendelse og det er noget af det som vi prioriterer 



42 

 

højt […]” (bilag 2). Det er tydeligt, at forsvarsministeren ønsker at understrege, hvor vig-

tigt det er for hende, at man betragter konflikten i Afghanistan bredt og ser det store billede 

og derfor ikke blot fokuserer på det militære aspekt af det danske engagement i Afghani-

stan. Forsvarsministeren var interesseret i at italesætte Afghanistanindsatsen, fordi regerin-

gens og forsvarsministeriets anstrengelser skulle opfattes som helhedsorienterede og ærlige 

over for den danske offentlighed. Hun kom vidt omkring i beskrivelsen af regeringens for-

søg på at hjælpe både de danske veteraner, når de kommer hjem, yde den store bistand til 

at genopbygge det afghanske samfund, uddanne de danske soldater i at operere inden for 

de gældende krigsregler osv. Ministerens affektive praksis, ved bl.a. at betone, hvilke 

aspekter af indsatsen var vigtige for hende og ved at inddrage de danske soldaters tab i Af-

ghanistan, vidner om et ønske om at fremhæve og italesætte de positive effekter af den 

danske deltagelse i krigen i Afghanistan, som hun dog konsekvent refererer til som en ind-

sats, der også omfatter de civile engagementer. 

I forsvarsministerens artikulation fungerer talen som en opridsning af regeringens hidtidige 

positive resultater med den danske indsats i Afghanistan, samtidig med at talen var et for-

søg på at vise, hvordan filmen Armadillo ikke kom med synderligt mange nye oplysninger 

fra Afghanistan, som ikke var offentligt kendt før dens offentliggørelse.  

Gitte Lillelund Bech, som var en del af den daværende regering, opretholdte regeringens 

diskurs om Afghanistankrigen ved at påpege det positive danske bidrag til udviklingen i 

Afghanistan, samt at man samtidig havde heldet med at bekæmpe Taliban. Dog kan man 

også fornemme en vis justering af regeringens artikulation, idet forsvarsministeren bl.a. po-

interede, at Armadillo gav et kontant ”øjebliksbillede” (bilag 2), dog et ufyldestgørende 

overblik, og hun fremhævede vigtigheden af, at det danske samfund skal kunne turde at ta-

ge debatten omkring begivenhederne i Afghanistan. Man kan sige, at forsvarsministeren 

heller ikke kunne sige meget andet, da Armadillos kontante billeder med de danske solda-

ter i åben kamp mod deres fjender nærmest ville tvinge enhver vestlig, demokratisk valgt 

regering til en åben samfundsdialog, hvilket bl.a. også skete efterfølgende i de danske me-

dier. Armadillo og den efterfølgende debat tvang den danske regering til at opgive sin hid-

tidige modvilje mod at diskutere bredt om krigen i Afghanistan. Den ønskede derimod en 

større åbenhed og forskelligartet debat om det danske engagement i landet, da regeringen 

indså, at den gamle (dis)kurs ikke tjente dens interesser i det diskursive perspektiv. 
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Siden terrorangrebene i USA den 11. september 2001 og USA's efterfølgende invasion af 

Afghanistan har krigen delt vandene og skabt stærke politiske friktioner over hele kloden. 

Disse polariseringer ses også afspejlet i den danske politiske kontekst i forbindelse med 

Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan. 

Denne diskursanalyse vil tage udgangspunkt i forfatter Carsten Jensens essay ”Velkommen 

til Armadillo” (bilag 4), der var med til at få den politiske debat om krigen i Afghanistan til 

at blusse op. Det vil sige også i denne kontekst skal man forstå begrebet Krigen i Afghani-

stan som tekstens flydende betegner, da der er tale om en etikette, der ikke blot har én fik-

seret betydning, men som også har en enorm indflydelse på flere diskursive strukturer. 

I den første del af diskursanalysen skal der sættes fokus på det såkaldte ”oppefra og ned”-

perspektiv for nærmere at undersøge tekstens diskursive indhold. Indledningsvis skal jeg 

identificere det nodalpunkt, der sættes i forbindelse med den flydende betegner.  

Danske soldater har ikke for alvor været i en væbnet konflikt siden Anden Slesvigske krig i 

1864, selvom der i nyere tid har været sporadiske krigshandlinger i fredsmissioner, hvor 

danske soldater har deltaget, bl.a. under FN-missionen på Balkanhalvøen i 199420. Dette 

gjaldt, indtil Danmark besluttede at være med i USA’s militære koalition mod Taliban og 

al-Qaeda i Afghanistan i kølvandet på terrorangrebene, der ramte den amerikanske østkyst 

den 11. september 2001. 

Den danske mission i Armadillo fungerer som et nodalpunkt i tekstens diskursive konstruk-

tion af krigen i Afghanistan, som er den flydende betegner, som Jensen påpeger allerede i 

essayets første sætning, at ”[…] sandheden er krigens første offer, […] en elementær bør-

nelærdom, som danske journalister ikke kender, når det gælder vores krig i Afghanistan” 

(2010). Her beskrives uden omsvøb, hvad teksten vil handle om, altså Danmarks krig i Af-

ghanistan. Nodalpunktet Armadillo knyttes sammen med de væsentligste momenter i tek-

sten: Sandheden, dansk presses dækning, danske soldater, Forsvaret og moral. Sandheden 

behandles af Jensen allerede i begyndelsen af teksten, hvor han fremhæver, hvordan For-

svarsministeriet forsøgte at bremse jægersoldaten Thomas Rathsacks bog I krig med eliten. 

Samtidig anvender forfatteren ironi og kritiserer dansk presses manglende engagement og 

lyst til at undersøge magthavernes handlinger:  

                                                 
20 Mere om episoden, der senere blev kendt som Operation Bøllebank, se (Petersen, 2010). 
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Når det gælder snapshots til forsvarsministerens private fotoalbum, er dansk 

presse altid leveringsdygtig. Når det gælder alt andet, især noget så uhørt som 

kontrol af en magthaver på kanten af misbrug, gribes den af distraktion. Nu er 

forsvarsminister Søren Gade desuden gået af, så hvorfor grave videre i en sag, 

der kun kan gøre os alle sammen kede af det? (Jensen, 2010)   

Carsten Jensen påpeger, at danske soldaters rolle i Afghanistan ikke er ”at hjælpe skolepi-

ger over gaden” (2010), men for at slå ihjel, og beskylder Forsvarsministeriet for at tegne 

et alt for ensidigt billede af den danske indsats i Afghanistan. Samtidig forstår han ikke, at 

den danske presse ikke har gjort meget mere for at ændre på befolkningens daværende op-

fattelse af krigen: 

[Dansk presse] fastholder sin absurd rosenrøde påstand, at Forsvarsministeriet 

uvist af hvilken grund bekoster den løbende udstationering af 750 svært be-

væbnede pacifister i den afghanske Helmand-provins, og den ser det først og 

fremmest som sin opgave at oversætte ministeriets stadig mere tågede forkla-

ringer på vores tilstedeværelse i populære og letforståelige historier, der kan 

sikre befolkningens fortsatte opbakning (Jensen, 2010). 

Jensen benytter sig af sarkastiske vendinger for at fremhæve danske nyhedsmediers passi-

vitet og forsvarsministeriets stræben efter at manipulere med historier fra krigen for at 

fastholde befolkningens opbakning. Han udvider sin kritik senere i teksten og kritiserer og-

så danske instruktører og fotografer, der ligeledes undveg at lave en dokumentarfilm, mens 

de var i Afghanistan, som eksempelvis Janus Metz gjorde med Armadillo: ”Måske havde 

de ikke det fysiske mod til at bevæge sig ud i midt i kugleregnen, springe ned i en grøft 

[…]. Det moralske mod havde de i hvert fald ikke. […] Det var kugleregnen derhjemme, 

de var bange for” (Jensen, 2010). 

Carsten Jensen kæder Metz’ tapperhed, der i hvert fald ikke var bange for kugler i Afgha-

nistan, sammen med mange af de andre danske filmfolk, der ifølge forfatteren ikke turde 

lave en lignende dokumentar på grund af deres manglende mod til at tage imod de eventu-

elle konsekvenser i Danmark. Han mener, uden at bruge de eksakte ord, at en stor del af de 

danske dokumentarfilmfolk ikke turde sætte sig imod det politiske establishment i hjem-

landet på et tidspunkt, hvor Danmark var i krig i Afghanistan. 

Jensen fremhæver den danske befolknings generelle manglende indsigt i, hvad der foregår 

i Afghanistan, men også en indgroet naivitet, der, ifølge debattøren, har sit udspring i ”vo-
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res næsten 150 år lange historie som pacifistisk, militant fornægtende nation. Vi er sim-

pelthen konstitutionelt ude af stand til at erkende, hvad det er, en dansk soldat foretager 

sig, når han afsikrer sin M36-stormriffel og retter den mod et andet menneske” (Jensen, 

2010). Debattøren mere end antyder i sit essay, at den danske befolkning inden Armadillo 

stadigvæk havde et romantiserende billede af den danske soldat som et dydigt menneske 

med en høj moral, der kun var interesseret i at forsvare sit land og ikke kunne finde på at 

behandle fjenden eller den fremmede civilbefolkning dårligt, eller i hvert fald dårligere end 

andre landes soldater:  

Armadillo er en uafviselig dokumentation af, hvor hurtigt forråelsen kommer 

til mennesker, hvor tynd en væg, der adskiller civilisation fra barbari, og hvor 

let den nedbrydes. I næsten 150 år har vi troet, at vi som danskere inkarnerede 

godhedens princip i en verden, der uden for landets grænser var en moralsk 

gråzone, at vi i næsten genetisk forstand var født til at være fredsommelige, 

hjælpsomme, uden morderiske tilbøjeligheder, og at historien havde givet os 

den mission midt i kaos at præsentere en passiv godheds flade ansigt. Den illu-

sion er nu taget fra os, og det er godt det samme (Jensen, 2010).   

Uden at nævne det direkte påpeger Jensen, at danskerne ikke er meget bedre eller mere ci-

viliserede end andre nationer, bare fordi danskerne på det tidspunkt ikke havde deltaget i 

krigens rædsler i næsten 150 år. Det er denne selvopfattelse, som Carsten Jensen forsøger 

at gøre op med.  

Afslutningsvis i dette trin er det nødvendigt at nævne, hvilke relevante elementer der ikke 

indgår i tekstens diskursive konstruktion. Carsten Jensen formår i teksten at fremlægge kri-

tik af den danske presse, danske dokumentarfolk og delvis den danske befolkning for at 

udvise en grad af passivitet, der kun er gavnligt for magteliten, her repræsenteret af For-

svarsministeriet. Han præsenterer over for sine læsere, hvordan soldaternes moral i filmen 

tydeligvis var dalende både på grund af deres egne tab, ”fjendens usynlighed” (Jensen, 

2010) og tapperhed, samt deres egen desillusion, da soldaterne ikke kunne se meningen 

med deres tilstedeværelse i Afghanistan. Hvad forfatteren undlader at fortælle i sit essay, er 

det andet billede, man normalt forbinder med Afghanistan, og det er bl.a. omtalen af tali-

banere i både militær og religiøs-ideologisk henseende. Der hersker et dominerende billede 

i Vesten, hvor Taliban opfattes som en barbarisk og tilbagestående islamistisk bevægelse, 

der ønsker at genindføre islamisk lov og undertrykke menneskerettigheder i religionens 
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navn. Dette aspekt, samt diskursen vedrørende terror og terrorisme, som egentligt var den 

politiske baggrund for den vestlige intervention i landet, er ikke en del af Carsten Jensens 

dagsorden med dette essay. Derimod udfordrer han den herskende hegemoniske diskurs 

med sit fokus på de danske soldater, der ligeledes kan opføre sig barbarisk og udiscipline-

ret og i hvert fald ikke som de eksemplariske soldater, der sætter moral og anstændighed 

højt: ”Vi ser dem smykke sig med de dræbte fjenders våben og ligne grinende bersærkere 

fra en fjern fortid i menneskehedens historie, et stykke barbari, vi troede, vi for længst 

havde ladt bag os” (Jensen, 2010). Jensens udfordring af den aktuelle diskurs kan betegnes 

som en såkaldt hegemonisk intervention (Jørgensen & Phillips, 2002, s. 48), da han forsø-

ger at ændre vinklen fra den standardiserede repræsentation af talibanere og Afghanistan i 

de vestlige medier til den indtrængende danske soldat i landet, samt det billede den danske 

befolkning har af både krigen og opfattelsen af de danske soldater, der ifølge Carsten Jen-

sen er præget af et forældet og forstokket syn. 

På dette trin sættes der fokus på analysens såkaldte ”nedefra og op”-snit ved at undersøge, 

hvordan forfatteren (re)præsenterede sin virkelighed i teksten, dvs. i praksis. Her er det 

nødvendigt at analysere, hvilke diskursive ressourcer, der anvendes af Jensen i hans artiku-

lation, og hvilke versioner af virkeligheden de afspejler. Forfatteren indleder sit essay ved 

at påpege den danske presses uvillighed til at gå magthavernes beslutninger og handlinger 

efter i sømmene. Denne passivitet bebrejder han ligeledes mange danske instruktører for, 

og samtidig er han træt af det ”virkelighedsfornægtende hykleri” (Jensen, 2010), der er et 

produkt af mere end et århundredes fortrængninger på den nationale plan. Jensens repræ-

sentation af virkeligheden i teksten er den danske soldat, hvor han efterlyser nationens re-

videring og revurdering af Danmarks selvbillede som et land, der kun vil anvende fredelige 

midler for at opnå politiske resultater. Han ser de danske soldater i Armadillo-lejren både 

som et nationalt symbol og som en repræsentant for Danmark udadtil i verden, der med 

Armadillo-filmen er kommet stærkt under pres. Carsten Jensen artikulerer klart, at Dan-

mark er en krigsførende nation, og samtidig kritiserer han åbenlyst de danske soldaters be-

handling af de døde talibanere i Armadillo:  

Vi ser danske soldater smide rundt med ligene af deres dræbte fjender og be-

handle dem, som en slagteriarbejder behandler de opskårede svinekroppe, når 

han slænger dem hen over de blodindsmurte fliser. Vi hører dem tale om de 
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dræbte talibanere, som var de ikke andet end dødt, dyrisk kød. Vi ser dem prale 

af de drab, de netop har begået. Vi ser dem i en adrenalinpumpende tilstand, 

der knap er til at skelne fra blodrus, og som måske er blodrus (Jensen, 2010).   

Man kan sige, at han tydeligvis er skuffet over måden, soldaterne opførte sig på, og han 

mener ikke, at det er et værdigt niveau for en dansk soldat. Han angriber den regerende na-

tionale selvopfattelse af den danske soldat og påpeger, hvordan forråelsen hurtigt kommer 

til mennesker.  

Som fortolkningsrepertoire i sin diskursive konstruktion nævner Jensen ”et dansk selvbil-

lede, der uopretteligt smadres i Armadillo” (2010) og med det mener han implicit det selv-

billede, den danske befolkning har opbygget siden det nationalt traumatiske år 1864. Han 

er dog fortrøstningsfuld, idet der fandtes danske soldater i Armadillo, der ikke var tilfredse 

med håndteringen af forløbet under skududvekslingen i grøften:  

Der følger en debriefing, hvor der omhyggeligt redegøres for ”likvideringer-

ne”, som de åbenlyst benævnes. Tonen også ved denne officielle lejlighed er 

uhørt rå, stemningen euforisk. Men ikke hos alle. Der er soldater, som aldrig 

træder frem i filmen, som ikke bryder sig om det, de har hørt og set og deltaget 

i. Én af dem har betroet sig til sin familie, og en oprørt mor har ringet til Hæ-

rens Operative Kommando og spurgt, hvad det egentlig er, der foregår i Af-

ghanistan (Jensen, 2010). 

Forfatteren artikulerer sine standpunkter, der på det nationale plan vedrører befolkningens 

selvbillede og opfattelse af den danske hærs soldatermoral og krigsprincipper. Samtidig 

mener han, at Danmarks rolle i krigen i Afghanistan har medført, at landets omdømme på 

den internationale scene har lidt skade. Han stiller det retoriske spørgsmål til læserne, om 

de soldater, vi så i filmen smykke sig med fjendens våben, virkelig var ”officielle repræ-

sentanter for vores land” (Jensen, 2010).  

Afslutningsvis angriber Carsten Jensen regeringen for simpelthen ikke at tale sandt, når det 

gælder krigen i Afghanistan, hvilket den danske befolkning kan, ifølge forfatteren, takke 

Metz’ Armadillo, som han ser som et ”argument for ærlighed omkring krigen” (2010) og 

den eventuelle og nødvendige gnist, der vil sparke en offentlig debat om krigen i Afghani-

stan. 
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I det tredje trin er der nu tid til at fokusere på det ”midt i”-perspektiv, der er en noget mere 

distanceret betragtningsposition end de første to trin.  

Carsten Jensens præmis er, at den danske nation er ført bag lyset af regeringens politik, der 

går ud på at give så lidt nyttige oplysninger om krigen som muligt. Altså reagerer han på 

regeringens interpellation ved at udfordre den. Dette gør han ved at udstille den danske 

presse for at være alt for passiv og medgørlig, når det drejer sig om at undersøge regerin-

gens Afghanistanpolitik og rapportere fra krigen i Afghanistan. Det er tydeligt, at han ikke 

ønsker at praktisere den interpellation, som han mener, magthaverne har fremtvunget over 

for pressen og den danske befolkning ved at kontrollere informationskvaliteten fra krigen i 

Afghanistan. Man kan ydermere tilføje, at interpellationen, som Jensen opponerer imod, er 

skabt som regeringens præsentation af krigen som nødvendig i kampen mod terror og mod 

et menneskefjendtligt Talibanregime, der samtidig er et forsimplet og ensidigt billede af 

det danske engagement i Afghanistan. 

Carsten Jensen artikulerer, at ”Danmark er en nation, der har brug for terapi” (2010), og 

med det mener han, at det danske samfund har brug for en offentlig debat, hvor man åbent 

taler om Afghanistansindsatsen og undersøger kendsgerningen, at landet er i krig, samt at 

der er udsendte danske soldater i bl.a. Afghanistan. Han er interesseret i både det eksisten-

tielle og politiske aspekt af den danske deltagelse i krigen, hvor samfundet i fællesskab 

finder ud af, hvad for en virkelighed vi er en del af, og om vi kan ændre den til noget bed-

re.  

Den affektive praksis, som Jensen benytter sig af, udspænder mellem interpellation og arti-

kulation, hvor Danmark i sin helhed præsenteres som en såret nation, der har brug for både 

en moralsk og oplysningsmæssig heling og oprejsning. På den ene side understøtter han sin 

påstand med magthavernes forsøg på at begrænse befolkningens oplysning om sandheden 

og virkeligheden, der findes i krigen i Afghanistan, og på den anden side betragter han do-

kumentarfilmen Armadillo som en katalysator for en selvransagelse på det nationale plan, 

for det ser han som ”et jordskælv i en nations selvforståelse” (Jensen, 2010). 

Men hvorfor har forfatteren skrevet dette debatskabende og yderst samfundskritiske essay?  

Hvad er der på spil? Man skal huske på, at i 2010 var Danmark militært dybt engageret i 

Afghanistan sammen med en række andre nationer i kampen mod al-Qaeda og Taliban. 

Med sit essay udfordrede Carsten Jensen den herskende diskurs, hvor man anså krigen mod 



49 

 

terror retfærdig, da der ikke var mange politikere, debattører og andre opinionsdannere i 

Vesten, der havde noget ideologisk eller politisk til fælles med Talibanbevægelsen og der-

med ønskede, at de skulle beholde magten i landet. Forfatteren udfordrer denne diskurs, 

ikke fordi han støtter Taliban, men dels fordi han ikke er enig i måden, de danske politikere 

præsenterer den afghanske virkelighed for den danske befolkning, og dels fordi han mener, 

at den danske nation har brug for at revidere og redefinere dens selvbillede, der er skabt for 

mere end et århundrede siden – først og fremmest for nationens egen skyld. Derfor anven-

der han ord som krisehjælp og terapi. Der er, ifølge Jensen, håb derude, men det kræver 

selverkendelse og en åben debat på nationalt plan. 

På Carsten Jensens officielle website står der, at han er ”en velfunderet, skarp og uforfær-

det samfundsdebattør med skånselsløst blik for magthavernes, især politikernes begræns-

ninger og fejltagelser” (Jensen, Om Carsten Jensen, u.d.), og dette gælder i høj grad også 

hans indsats med det omtalte essay. I begyndelsen af 2010 modtog han Olof Palme-prisen, 

fordi han "i ord og handling har kæmpet for de svage og sårbare i sit eget land og rundt 

omkring i verden" (Christensen M. F., 2010). Denne kamp for de svage og mod de stærke 

magthavere har han i hvert fald videreført bl.a. med essayet i filmmagasinet Ekko. Carsten 

Jensens intention med sin artikulation er at påvirke og ændre den diskursive betydning af 

den flydende betegner, der i denne sammenhæng hedder krigen i Afghanistan. Om han har 

haft succes med sin intention, ligger uden for dette speciales fokus, men det hæver over 

enhver tvivl, at hans essay skabte stor debat i de danske medier.  

Politikens artikel ”’Armadillo’ er en forbløffende modig film” (bilag 5) blev publiceret den 

17. maj 2010, dagen efter at Armadillo havde premiere ved Filmfestivalen i Cannes. Artik-

lens forfatter er journalisten Kim Skotte, der mest er kendt for sine musik- og filmanmel-

delser i Politiken, hvor han har været ansat siden 1996 (Søllinge, 2014). Artiklen har i sin 

natur et lidt anderledes emnefokus end de to foregående tekster, der blev diskursanalyseret. 

Her, og i den næste tekst, er opmærksomheden i højere grad rettet mod selve Armadillo 

som film og dens tekniske kvaliteter, hvorimod de to tidligere tekster i højere grad handle-

de om de politiske debataspekter, som direkte eller indirekte fulgte af offentliggørelsen af 

filmen. 
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Kim Skotte indleder sin artikel, der også fungerer som en slags anmeldelse af filmen, med 

at påpege, hvad han mener, en godt fungerende dokumentarfilm skal kunne: ”[…] doku-

mentarfilmens mest fornemme opgave: at give beskueren en mulighed for at opleve virke-

ligheden på en måde, så man bliver klogere på den” (Skotte, 2010). Dette udsagn er ikke 

langt fra mange dokumentarforskeres holdninger, heller ikke dem, som er nævnt i dette 

speciale. Altså mener Skotte, at dokumentarfilm skal kunne have en eller anden forbindelse 

til virkeligheden. 

Artiklens flydende betegner er således dokumentarfilmens rolle, som generelt ikke har en 

ensbetydende og fikseret mening og sagtens kan indeholde flere aspekter, der relaterer til 

dokumentarfilmgenrens rolle. Det er i hvert fald et af hovedemnerne i Kim Skottes artikel. 

Han fortsætter og fremhæver, hvad Janus Metz’ film ikke er, og det er, at den ikke ligner 

eksempelvis Michael Moores dokumentarfilm, som han finder manipulerende og polemise-

rende (Skotte, 2010). I hans optik er Armadillo ikke politisk anlagt, og dermed står den i 

skarp kontrast til den dokumentarfilmgenre bl.a. Moore står for. Derfor er en objektiv do-

kumentarfilm nodalpunktet i Kim Skottes diskurs om dokumentarfilms rolle, som han ek-

semplificerer med en artikel om Armadillo. 

Diskursen er konstrueret ved at påpege, hvordan filmen ”viser, at den danske krig i Afgha-

nistan selvfølgelig er lige så beskidt som alle andre krige” (Skotte, 2010) og forbinder vir-

keligheden med filmens fremstilling af soldaternes hverdag med kedsomhed, porno og 

kammeratskab, men også deres tiltrækning til spænding og suset ”man får af helikopter og 

seje våben” (Skotte, 2010). Med andre ord er et af Skottes diskursmomenter virkeligheds-

nærhed, som han mener, Armadillo har opnået med direkte billeder af de danske soldaters 

hverdag. Han fremhæver direkte i sin tekst, at filmen ligefrem er ”i virkelighedens tjene-

ste” (Skotte, 2010). Et andet dominerende moment i teksten er tillidsskabende film, der 

ifølge Skotte skyldes både filmholdets åbenhjertighed i forhold til soldaterne og Metz’ por-

trættering af soldaterne, ”som for altid vil forandre danskernes billede af ikke blot krigen i 

Afghanistan, men også af de danske soldater” (Skotte, 2010). Journalisten har pludselig 

forbundet filmens tekniske kvaliteter med det politiske aspekt af filmens tema, og dermed 

har han dannet en såkaldt ækvivalenskæde, bestående af begreber som virkelighedsnær, til-

lidsskabende og oprindelig/åbenhjertig, der betegner nodalpunktet en objektiv dokumen-

tarfilm, som Skotte mener Metz’ Armadillo står for. 
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Ud over sammenkoblingen af virkelighedsrepræsentationen i filmen med dokumentarfil-

mens rolle tilbyder Kim Skotte hverken yderligere eller dybere begrundelse for, hvorfor 

han mener, Armadillo er en god dokumentarfilm. Man kan sige, at han, ved at nævne ek-

sempelvis Michael Moores dokumentarer som en kontrast til Armadillo, placerer elementer 

som politik og subjektivitet i tekstens konstitutive ydre, altså de elementer, der ikke indgår 

direkte i dens diskursive konstruktion. 

Kim Skottes version af virkeligheden, der præsenteres i artiklen, er den, at Armadillo anses 

som en troværdig og modig film, hvor dens billeder af de danske soldater i det golde, af-

ghanske landskab gør det største indtryk på seeren:  

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 inklusive den nærværende 

lydside og den fornemme musik […] trækker på den samme hammel (Skotte, 

2010).  

Det er interessant, at journalisten betegner filmen som apolitisk, men inddrager sine poli-

tisk betonede bemærkninger i forbindelse med de daværende politiske rammer i Danmark, 

ved at påpege, hvordan filmen vil påvirke debatten om Afghanistan netop på grund af sin 

tætte relation til virkeligheden: ”’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 politiske. Det bliver sværere at ignorere virkeligheden” 

(Skotte, 2010). Senere i teksten tilføjer Skotte, hvordan den danske regering ”med sin ’der 

er ikke noget at komme efter’-attitude [har] formået at gøre det en svær sag at diskutere den 

danske krigsførelse nøgternt. Men det kommer man ikke uden om nu” (Skotte, 2010). Selv 

om han betegner Armadillo som et apolitisk filmværk, er Kim Skotte selv interesseret i kri-

tisk at kommentere den daværende regerings politik i forbindelse med krigen i Afghanistan. 

Især synes udtrykket ”der er ikke noget at komme efter” (Skærbæk & Fogt, 2003), der ofte 

blev brugt af daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, da han skulle forsvare re-

geringens grundlag for at drage i krig, at fungere som en del af Kim Skottes fortolkningsre-

pertoire i sin artikulation. Den har til hensigt indirekte at udfordre den hegemoniske diskurs 

den daværende regering i hvert fald holdt inden Armadillos premiere. 
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Skotte præsenterer i sin tekst sin version af virkeligheden, hvor Armadillo var et frisk pust i 

den daværende danske debat om krigen i Afghanistan. Samtidig udtrykker han indirekte sin 

utilfredshed med den manglende åbenhed om den danske Afghanistanindsats, og dermed 

også sin anmeldelse af filmen til at udfordre den hegemoniske diskurs, som kan betegnes 

som en indirekte hegemonisk intervention, der dog ikke har nær den samme intensitet som 

eksempelvis Carsten Jensens kritik i essayet ”Velkommen til Armadillo”, da Kim Skotte 

forsøger at holde sig nogenlunde inden for den filmtekniske diskussionsramme i sin artikel.  

Kim Skottes præmis er, at Armadillo er en film, der arbejder i virkelighedens tjeneste. Han 

reagerer på regeringens interpellation (”der er ikke noget at komme efter”) ved at påpege, 

hvordan danske politikere må forholde sig til filmens virkelighed, ”der flår alle forestillin-

ger om en særlig dansk mentalitet 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” 

(Skotte, 2010). Hans ord beskriver hans position – selv om han helst vil tale om filmen, er 

det svært for ham ikke at inddrage politik. Skottes affektive praksis, hvor hans følelsesla-

dede og til en vis grad ironiske ord indeholder en diskursiv og performativ størrelse, som 

eksempelvis: ”De danske soldaters opførsel vil være chokerende for mange” og ”Dansker-

ne er det lykkelige folk. Vi er de flinke gutter. Dem med sportsånden og fairplaypokalerne” 

(Skotte, 2010). Journalisten artikulerer sin begejstring for filmens objektivitet og rå bille-

der af ”flænset kød, stinkende lig og døde børn” (Skotte, 2010), og han afslutter sin artikel 

med en bemærkning om, at Armadillo ”gør det umuligt at fortsætte med at lukke øjnene for 

virkeligheden” (Skotte, 2010).  

Det er klart, at Skottes politiske budskab, pakket i en filmanmeldelse, er det, der står på 

spil for ham. Han mener, at Armadillo, som den troværdige dokumentarfilm, ændrer de da-

værende politiske spilleregler i Danmark i forbindelse med diskursen om landets deltagelse 

i krigen i Afghanistan. Med andre ord formår filmen, ifølge Skotte, at vise det danske sam-

fund den virkelighed, der findes i det krigshærgede Afghanistan, der samtidig er meget an-

derledes end den realitet, der er gældende i de fleste danskeres hverdag. 
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Denne analyse vil tage udgangspunkt i Mads Kastrups blogindlæg ””Armadillo” patter på 

journalistik” (bilag 6), som er skrevet den 14. juli 2010 på Berlingskes website, nærmere 

betegnet journalistens blog Kastrups verden. Mads Kastrup er journalist og debattør, der 

var ansat ved Berlingske i perioden 1991-2015 og siden ansat som opinionsredaktør på 

Ekstra Bladet (Oksbjerg, 2015). 

Artiklens ophavsmand viser allerede i første sætning sine læsere, hvad han mener om de 

kommende dokumentaristers manglende begrundelse for, hvorfor der overhovedet skal la-

ves dokumentarfilm: ”Jeg har stået i barer i det københavnske natteliv og hørt håbefulde 

filmdokumentarister forsøge at forklare, hvorfor de gerne ville lave en bestemt dokumen-

tarfilm: ”Det kunne være så fedt,” kan begrundelsen reduceres til” (Kastrup, 2010). I det 

næste afsnit påpeger han, at han har det svært med at kalde Armadillo for en dokumentar-

film, da han mener, at filmens instruktør Janus Metz konstruerede flere scener og dermed 

påvirkede virkeligheden. I Kastrups tekst er dokumentarfilmgenrens rolle derfor den fly-

dende betegner, hvor forfatteren især er interesseret i at granske dokumentarfilmens virke-

lighedsfremstilling. 

Mads Kastrup stiller Armadillo op imod de journalistiske standarder og påpeger, hvordan 

journalister ville blive fyret for lignende metoder, som Metz har anvendt i sin film: 

Instruktøren af ”Armadillo” betalte imidlertid en stripper for at få sig en god 

åbningsscene. Den slags er forbudt i journalistik. Fotografer er blevet fyret for 

at opstille billeder. Journalister er blevet anvist både svingdøre og skamme-

kroge for at konstruere eller påvirke virkelighed. Også for at rekonstruere vir-

kelighed, når læseren, lytteren, seeren ikke samtidig indvies i tricket (Kastrup, 

2010). 

Altså sammenligner Kastrup ligefrem filmen med journalistikken, på trods af at han faktisk 

indrømmer i artiklen, at folkene bag filmen aldrig havde påstået at hige efter de journalisti-

ske standarder og arbejdsmetoder i deres værk. Armadillo fungerer som nodalpunktet, det 

særligt magtfulde moment, da journalisten gennem hele artiklen bruger filmen til at pointe-

re sin holdning i forhold til dokumentarfilmgenrens tilstand, især i forbindelse med virke-

lighedsrepræsentationen. Idet han kæder Armadillo sammen med begreber som dokumen-

tar, journalistisk, troværdighed og virkelighed, fungerer disse som tekstens momenter og 
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altså dens diskursive prædikater. I kraft af at Kastrup binder disse betegnelser sammen med 

dokumentarfilmens forhold til virkeligheden generelt, har han opnået at danne en diskursiv 

ækvivalenskæde, hvis formål er at fremstille Armadillo som en manipulerende pseudodo-

kumentarfilm med uærlige hensigter. 

Ligesom det foregående eksempel med Kim Skottes artikel (afsnit 5.4), tilbyder Mads Ka-

strup i sin tekst heller ikke en grundig beskrivelse af, hvad en troværdig og virkeligheds-

nær dokumentarfilm bør indeholde. Det eneste, han gør i denne forbindelse, er, at han 

sammenligner filmen med journalistiske metoder, og derfor kan man sige, at begreber som 

subjektivitet, manipulation, kunstnerisk prætention og konstruktion er de elementer, der 

placerer sig i tekstens konstitutive ydre. 

Hvordan artikulerer Mads Kastrup sin version af virkeligheden? Han angriber Armadillo 

for at være fjern fra den sædvanlige dokumentarform: ”Filmdokumentaren er følgelig no-

get andet end traditionel dokumentarisme. Den forholder sig tilsyneladende først og frem-

mest dramaturgisk til virkeligheden” (Kastrup, 2010). Altså mener Kastrup, at instruktøren 

udnytter et dokumentarisk materiale og justerer den til at passe ind i Metz’ bestræbelse på 

at skabe en kunstnerisk version af virkeligheden og dermed en uærlig dokumentarfilm, 

hvis (dokumentariske) indhold er blevet manipuleret med. Journalisten stiller et undrende 

spørgsmål om denne slags film: ”Deraf kommer selvmodsigelser som ”manuskriptbear-

bejdning” i en dokumentar. Eller ”instruktør” af en dokumentar. Hvor kommer motorcyk-

lerne fra, som giver fede aftenbilleder og easy rider-stemning i ”Armadillo”?” (Kastrup, 

2010). Dette på en gang både retoriske og direkte spørgsmål fungerer som Kastrups for-

tolkningsrepertoire, som han benytter sig af gennem hele sin ellers kortfattede artikel til at 

skabe et bestemt billede af Armadillo.  

Hen mod slutningen af sin kritik af filmen påpeger Kastrup sin indledende begejstring for 

filmen, der ”tiltuskede sig troværdighed ved at patte på journalistik” (2010), altså, at film-

folkene bag filmen bildte seerne ind, at de var fluer på væggen, der blot registrerede, hvad 

der foregik i de afghanske golde landskaber. Kastrup konkluderer, at Metz ikke var interes-

seret i at fortælle en sand og væsentlig historie fra Afghanistan, men at indholdet i Arma-

dillo hverken var ”virkelighed, journalistik eller dokumentarisk i begrebets egentlige for-

stand” (Kastrup, 2010). Det er tydeligt, at Kastrup ikke blot udstiller Armadillo for mang-

lende ægthed, men også alle de dokumentarfilm, eller rettere, filmfolk, der står bag dem, 
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hvis formål er andet end at være undersøgende og observerende. Et formål, der snarere er 

et udstillingsvindue for eksempelvis instruktøren, hvis primære ønske er at blive opfattet 

som en auteur, et begreb man ellers forbinder med fiktionsdelen af filmuniverset. 

I dette trin er det interessant at fokusere på de følelsesladede artikulationer, der anvendes 

som diskursive værktøjer i artiklens spændingsfelt mellem interpellation og artikulation.  

Mads Kastrups præmis i blogindlægget er, at Armadillo forsøger at sælge sig selv som en 

troværdig dokumentarfilm, der tilsyneladende ser ud til at benytte sig af journalistiske me-

toder, men at den faktisk langt fra er en autentisk og troværdig repræsentation af virke-

ligheden. Han nævner det ikke eksplicit, men det er, som om Kastrup kommer med et 

modspil til de hidtidige artikler og anmeldelser i de danske medier, hvor mange priste fil-

men for at være tæt på virkeligheden og en sand øjenåbner for det danske samfund. Hans 

reaktion er derfor i sig selv en hegemonisk intervention. Journalisten nævner dog, at Ar-

madillo ”rundede […] 100.000 solgte biografbilletter. Sensationelt for en dokumentar. 

Men muligvis også snyd, en slags misbrug af begrebet dokumentarisme, om man vil” 

(Kastrup, 2010). Mads Kastrup udfordrer den indtil da dominerende mediefaglige diskurs, 

der i store træk gik ud på at rose filmen som en sand repræsentant for en troværdig doku-

mentarfilm, der bringer pålidelige billeder fra det fjerne, krigsramte Afghanistan. 

Den affektive praksis i Kastrups indlæg artikuleres ved at rette læserens opmærksomhed 

mod sandhedsbegrebet, som en dokumentarfilm, ifølge ham selv, primært burde beskæfti-

ge sig med, og som Kastrup mener, filmfolkene bag Armadillo ikke helt ærligt behandlede 

i filmen. Derudover angriber han indirekte alle de dokumentarister, der er mere interesseret 

i at skabe sig en karriere i filmverdenen end at fortælle en betydelig historie i en dokumen-

tarisk ånd. Han afslutter indlægget med et retorisk spørgsmål: ”Er det mere muligheden for 

at ophøje sig selv til auteur end chancen for at fortælle en væsentlig historie, der motive-

rer?” (Kastrup, 2010). Hvis man spørger Mads Kastrup, ser det ud til, at hele den danske 

gode og troværdige dokumentarisme er på spil, da han med Armadillo ser en tendens, hvor 

instruktører i højere grad er nogle filmopportunister, der er mere interesseret i at fremstille 

en sminket og fordrejet virkelighedsrepræsentation, der primært skal tjene deres karriere 

end at fortælle væsentlige historier, hvis udgangspunkt er troværdighed, ikke-manipuleret 

sandhed og virkelighed.      
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6. Diskussion 

I dette afsnit vil jeg opsummere resultaterne af de fire diskursive tekstanalyser og derefter 

besvare specialets problemformulering: Hvilke diskurser var dominerende i de danske me-

dier i kølvandet på offentliggørelsen af dokumentarfilmen Armadillo, og hvad er filmens 

position i diskurserne? 

Det er utvivlsomt, at Armadillo både med sin form og indhold skabte en stor debat i de 

danske medier. Dens indhold gav anledning til en politisk præget diskussion, mens filmens 

form antændte en filmteoretisk debat om filmens genreposition. Men begge disse diskussi-

onsfelter anvendte politik som et diskursivt redskab, hvilket dog især gælder det først-

nævnte felt. 

Den daværende forsvarsminister Gitte Lillelund Bech havde med den analyserede tale i 

Forsvarsudvalgets åbne samråd forsøgt at præsentere sin, og dermed sin regerings, virke-

lighed, som gik ud på, at det danske samfund skulle få et helhedsoverblik af den danske 

indsats i det krigsplagede Afghanistan, der inkluderede både de militære og civile foreta-

gender. Dette var en reaktion på SF’s og Enhedslistens krav om at undersøge de danske 

soldaters adfærd, som blev afsløret i Armadillo. Fra flere sider blev den daværende danske 

regering beskyldt for ikke at være interesseret i at lade offentligheden få for mange oplys-

ninger fra krigen i Afghanistan (Jensen, 2010; Skotte, 2010, Madsen, 2010).  

Forsvarsministeren valgte ikke at dreje diskussionen i retningen af selve krigen i Afghani-

stan og bekæmpelsen af Taliban, men i stedet for angreb hun forsigtigt og retorisk op-

havsmanden til Forsvarsudvalgets spørgsmål, Frank Aaen, ved at konstatere, at det er mu-

ligt, at Aaen ikke kendte til, hvad de danske soldater lavede i Afghanistan, men at det ikke 

var nyt for hende. Dernæst forsøgte hun i talen at skabe det helhedsbillede, som Armadillo 

manglede, og som hun mente var skadeligt for debatten om Afghanistan. Derfor dvælede 

hun ofte ved diskursive momenter som genopbygningsindsats, -strategi og stabilisering af 

landet, der var vigtige brikker i Bechs diskursive konstruktion af det overordnede billede af 

den danske alsidige og komplekse indsats i Afghanistan, der ikke blot indebar det militære 

engagement. 
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Det er interessant, at forsvarsministeren i sin tale artikulerede sin virkelighed både på den 

nationale og internationale skala, dog primært for at sende et budskab til befolkningen, at 

Danmarks indsats var tæt forbundet med andre nationers, især Storbritanniens, bestræbel-

ser på at stabilisere Afghanistan, altså, at Danmark var en vigtig brik i den internationale 

indsats i det krigsplagede land. Alle disse artikulationer samt forsvarsministerens inddra-

gelse af danske soldaters store ofre og bestræbelser på at hjælpe det afghanske folk var en 

del af ministerens fortolkningsrepertoire og affektive påmindelse om den gavn og de posi-

tive effekter, den danske regerings indsats havde afsat i Afghanistan. Derfor insisterede 

Gitte Lillelund Bech på at fokusere på helhedsbilledet og påpegede, hvordan Armadillo in-

deholdt en alt for ensidig beretning om danske soldaters opgaver i Afghanistan.  

Forsvarsministerens tale havde en rolle, som ikke fuldstændigt var at fastholde den hege-

moniske diskurs om krigen i Afghanistan, der indtil da bl.a. indeholdt frasen ”der er ikke 

noget at komme efter”, men mere at justere diskursens retning imod diskussionen om alle 

aspekter af Danmarks indsats i Afghanistan. Denne diskursive justering skulle dæmme op 

for den nye indtrængende og udfordrende kritik, der gik ud på at gennemgranske den mili-

tære del af engagementet, som flere, inklusive eksempelvis Carsten Jensen og Frank Aaen, 

anså for at være problematisk, navnlig de danske soldaters optræden i forhold til krigens 

regler. 

Carsten Jensen har, ligesom forsvarsminister Bech, Armadillo som tekstens nodalpunkt, og 

ligeledes omhandler hans essay krigen i Afghanistan, der i begge tilfælde fungerer som 

tekstens flydende betegner, altså en særlig magtfuld faktor, der ikke nødvendigvis har en 

fast betydning inden for en diskurs, men som alligevel har en stor indflydelse på de konsti-

tuerende diskursive strukturer i de respektive tekster. 

Mens forsvarsministerens primære fokus var at rette opmærksomheden mod en helhelds-

orienterede diskussion om den danske indsats i Afghanistan, er Carsten Jensen mere inte-

resseret i de aspekter af indsatsen, hvor de danske soldater spiller en aktiv rolle, der ikke 

desto mindre er det eneste aspekt, der behandles i Janus Metz’ dokumentarfilm. Altså an-

vender Carsten Jensen en specifik episode i Armadillo og retter sit sproglige angreb mod 

regeringen og Forsvaret, der tydeliggøres gennem Jensens omtale af de danske soldaters 

smuldrende moral og manglende militære disciplin i Afghanistan. Beskrivelsen af de dan-

ske soldaters optræden bruger han yderligere til at angribe, ifølge ham, den forstokkede og 

forældede danske opfattelse af den højmoralske danske soldat, der stammer fra den roman-
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tiserende og nationsdefinerende periode efter Danmarks store territorielle tab til Preussen 

efter Anden Slesvigske krig i 1864, som debattøren dog ikke eksplicit nævner, men det an-

tydes stærkt i hans sprogbrug: ”I næsten 150 år har vi troet, at vi som danskere inkarnerede 

godhedens princip i en verden […]” (Jensen, 2010). 

Diskursivt set tilhører Carsten Jensen den udfordrende part, der angriber den daværende 

regerings diskurs, der i hvert fald ikke indeholder de kritiske aspekter af det danske militæ-

re engagement i Afghanistan, da det var den samme regering, der besluttede sig for at del-

tage i krigen mod talibanerne. Carsten Jensens essay skaber antagonisme i forhold til rege-

ringens diskursive position, altså udfordrer han med sin kritik af både regeringspolitikken i 

Afghanistan og pressens manglende kritisk journalistik over for regeringens daværende 

dominerende diskurs, der indtil da hverken indeholdt italesættelsen af de danske soldaters 

optræden i Afghanistan eller helhedsbilledet af krigen i Afghanistan. Mens forsvarsmini-

steren var interesseret i at snakke om genopbygnings- og stabiliseringsstrategi for Afghani-

stan, var forfatteren mest optaget af begreber som moral og sandhed, og Armadillo var for 

ham den nødvendige øjenåbner, der kunne chokstarte den nationale debat om krigen i Af-

ghanistan, der skulle, ifølge ham, fungere som national terapi, der skulle få den danske be-

folkning opdateret i forhold til den nationale selvforståelse og ikke mindst i forhold til, 

hvad det danske militære engagement i Afghanistan egentlig indebar. 

Med Carsten Jensens, og andres, kritik af den danske militære indsats i Afghanistan kan 

man konkludere, at den gældende diskursive formation (Foucault, 1972, s. 115; Laclau & 

Mouffe, 2001, s. 105), der regulerede, hvad der kan siges og ikke siges inden for en dis-

kurs, blev brudt, førte til hegemoniske interventioner, altså kampe om den diskursive magt 

i forhold til krigen i Afghanistan. 

Det er interessant, at hverken forsvarsministeren eller Carsten Jensen var optaget af at fo-

kusere på fjenden i Afghanistan, Taliban, sandsynligvis af forskellige grunde: Forsvarsmi-

nisteren var ikke interesseret i at præsentere den danske indsats i Afghanistan som en deci-

deret krigsførelse, men derimod fokuserede hun hele tiden på den samlede indsats i landet. 

På den anden side var Carsten Jensen ikke interesseret i at fremhæve de danske soldaters 

fjender, da han ikke sympatiserede med en konservativ og islamistisk bevægelse, men også 

fordi hans dagsorden var at angribe den daværende regerings officielle Afghanistanpolitik. 

I begge tilfælde er effekten større, hvis man udelukkende målretter sin kritik mod opponen-

ten uden at blande andre faktorer ind. Forsvarsministeren forsvarer indirekte den danske 
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deltagelse i krigen i Afghanistan ved at insistere på at inddrage alle aspekter ved den dan-

ske indsats, mens Carsten Jensen implicit anfægter netop den danske deltagelse i krigen i 

Afghanistan ved at påpege de danske soldaters vulgariserede optræden i Armadillo, der 

dermed var et eksempel på en større tendens. Især dvæler han ved likvideringsscenen og 

den efterfølgende scene, hvor man ser danske soldater smykke og fotografere sig med tali-

banernes våben og udstyr. 

De første to tekster, der blev diskursanalyseret, eksemplificerer således den politiske dis-

kurs vedrørende dokumentarfilmen Armadillo, der var til stede i de danske medier efter 

maj 2010. 

Forsvarsministerens tale i Forsvarsudvalgets åbne samråd var et eksempel på den ene part i 

diskussionen, det etablerede system, der gjorde sit for at forsvare og forklare regeringens 

beslutninger vedrørende den militære (og civile) indsats i Afghanistan. Carsten Jensens es-

say i Ekko er et eksempel på den udfordrende part i diskussionen, der har til hensigt at mis-

kreditere regeringens Afghanistan politik ved at kritisere de danske soldateres optræden i 

krigen, hvor filmen Armadillo fungerer som teksten diskursive ramme. 

 

POLITISK DISKURS 

Det etablerede system Den udfordrende part 

Filmen som vidnesbyrd om, hvad der sker i krigen. Carsten Jensens kritik af de danske soldaters optræden 
(Jensen, Velkommen til Armadillo, 2010). 

Borgerlige partier roser Armadillo og forsvarsministeren 
mener, at filmen viser ”soldaternes virkelighed” 
(Pedersen, 2010, s. 2). 

Enhedsliste og SF: Likvideringsscene i Armadillo skal 
undersøges  Forsvarets auditørundersøgelse. 

Kritik af den danske presses manglende dækning af kri-
gen i Afghanistan. 

DF’s S. Espersen: ”filmen er et monument over de dan-
ske soldaters heltemodige indsats i Afghanistan”, 
(Christensen C. , Krigsdokumentar vækker politisk 
opsigt, 2010). 

Journalisters og oppositionspolitikeres kritik af mang-
lende åbenhed fra Forsvarets side i forhold til krigen i 
Afghanistan. 

Forsvars Auditørskorps (undersøgelse). Frank Aaen: ”krigens regler overtrådt?” (bilag 2). 

Nedgørelse af Enhedslistens holdning til krigen i Afgha-
nistan (KennethJ, 2010). 

Modstandere af krigen i Afghanistan (den politiske ven-
strefløj). 
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Politikens journalist Kim Skotte var begejstret for Armadillo, fordi han mente, at filmen 

var en troværdig skildring af virkelighed, som Skotte opfattede, var i Afghanistan under 

filmoptagelser. Han er overbevist om, at en troværdig dokumentarfilm skal have en forbin-

delse til virkeligheden, hvilket vil sige, at den skal kunne betegnes som troværdig og påli-

delig i forhold til virkeligheden. Dokumentarfilmens objektivitet fungerer som et nodal-

punkt i Skottes artikel, som han kæder sammen med momenter som virkelighedsnærhed, 

tillid og oprigtighed, som alle er prædikater han bruger til at betegne Armadillo. Som en 

del af sit fortolkningsrepertoire benytter Skotte sig både af sin kontrastbeskrivelse af Ar-

madillo og Michael Moores dokumentarer, som han opfatter som manipulerende og politi-

ske, og af sin, ironisk nok, politiserende artikulation, hvori han netop udfordrer det davæ-

rende etablerede systems diskurs, der kunne legemliggøres med det efterhånden ikoniske 

politiske udtryk ”der er ikke noget at komme efter”. Skotte understregede, at Armadillo 

med sine rå og virkelighedsnære billeder var en troværdig repræsentation af de danske sol-

daters virkelighed i Afghanistan, og han påpegede samtidigt, at filmen gjorde det umuligt 

at lukke øjnene for denne virkelighed. 

På den anden side havde journalisten Mads Kastrup den modsatte opfattelse af Armadillo i 

sit blogindlæg på Berlingskes website, der ligeledes har dokumentarfilmgenrens rolle som 

den flydende betegner. I hans tilfælde fungerer Armadillo dog som nodalpunktet, som han 

knytter sammen med diskursive momenter som journalisme, dokumentarisme, troværdig-

hed og virkelighed. Alle disse elementer påpeges af Kastrup som problematiske i Armadil-

lo, og især fremhæver han Janus Metz’ reelle hensigter med filmen. Udover at han beteg-

ner den som et manipuleret værk på grund af flere (re)konstruerede scener i filmen, ankla-

ger han subtilt filminstruktøren, sammen med mange andre kommende dokumentarister, 

for i langt højere grad at være mere interesseret i at skabe sig en karriere som filmmager 

end i at fortælle en sand og interessant historie fra virkeligheden, som han mener, burde 

være en dokumentarfilms primære opgave. I sin artikulation angriber han Armadillo for at 

være langt fra en virkelighedsrepræsenterende dokumentar, men derimod et værk med en 

manipuleret sandhed og derfor manglende troværdighed.  

Kim Skottes artikel og Mads Kastrups blogindlæg viser, hvor svært det er ikke at inddrage 

politiske aspekter i en diskussion, der egentlig har mere en filmteknisk karakter. Men men-

nesker er omgivet af politik, og derfor er det ofte svært at undgå i det mindste at nævne po-



61 

 

litik. Da Armadillos tema i allerhøjeste grad er af den politiske slags, er det næsten uund-

gåeligt i enhver forbundet diskurs ikke at inddrage de politiske aspekter, hvilket disse to, 

og flere andre, tekster udmærket eksemplificerer. Men for den mediefaglige diskurs i for-

bindelse med Armadillo, er det særligt, at diskursen primært handler om filmens fagtekni-

ske aspekter såsom filmens dokumentargenre, dens position til virkelighedsrepræsentation, 

som en vigtig egenskab inden for dokumentargenren, troværdighed osv. Mens mediefor-

skere og flere filmfolk ikke anså Armadillos narrative stil for at være problematisk i for-

hold til deres forståelse af dokumentargenrens ontologiske rammer, pegede flere journali-

ster, inklusive Kastrup, og nogle af de udsendte soldater på Armadillos rekonstruerede og 

manipulerede scener og rejste derfor tvivl, om filmen kunne betegnes som en dokumentar. 

Som en fortsættelse af diskussionen om den mediefaglige diskurs er det værd at nævne, 

hvordan instruktøren af filmen, Janus Metz, selv fremhæver i et interview (Christensen C. , 

Krig kan være forførende, 2010), at Armadillo har et visuelt udtryk, der i høj grad ligner 

det, man normalt ser i actionprægede first person shooter computerspil (FPS). Man kan 

bl.a. påpege de scener, hvor vi ser optagelser under den væbnede kamp mod Talibankrige-

re, der er filmet med soldaternes hjelmkameraer, der minder en del om FPS-computerspils 

opsætning. 

 

 

Desuden leger instruktøren med filmens visuelle udtryk i starten af Armadillo, hvor vi ser 

filmindstillinger fra transportflyet med soldatere på vej til Afghanistan blandet med fugle-

perspektivindstillinger af det afghanske landskab ligeledes med computerspils æstetik, 

hvor begge filmens indstillinger kan relateres til FPS-spil som eksempelvis Operation 

Flashpoint: Dragon Rising (2009) og Arma II (2009). Det skal understreges, at det er i de 

animerede mellemsekvenser i spillene, vi ser disse fugleperspektivindstillinger og ikke i 

selve gameplayet, der selvfølgelig er i et førstepersonsperspektiv. 
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Der er næsten tale om en hyperrealistisk oplevelse, når vi, som seere, kan opleve de danske 

soldater i kamp på nærmeste hold, og samtidig har vi mulighed for at se en repræsentation 

af virkeligheden fra soldaternes perspektiv, hvilket muliggøres af de små kameraer, der er 

sat på soldaternes hjelme. At filmens visuelle udtryk i høj grad ligner det, man ofte møder i 

first-person shooter computerspil, bidrager det yderligere til denne oplevelsesdimension, 

muligvis især for dem, der har spillet denne slags spil. Men selvom Janus Metz forbinder 

Armadillos visuelle udtryk med FPS-computerspils æstetik, mener han alligevel, at filmen 

er en troværdig repræsentation af virkelighed, og tilføjer, at virkeligheden kan være eks-

trem (Christensen C. , Krig kan være forførende, 2010), der kan opfattes og forstås af seere 

på forskellige måder. I det næste afsnit vil jeg berøre netop dette aspekt af Armadillos vir-

kelighedsrepræsentation. 

 

 

Det er interessant, at eksempelvis Berlingske og Jyllands-Posten generelt indtager en støt-

tende position i forhold til regeringen og diskursen om Armadillo. Især Berlingske synes at 

være en stor kritiker af Armadillos version af de danske soldaters virkelighed i Afghanistan 

(Raahauge, 2010, s.16; Kastrup, 2010). Ligeledes er eksempelvis Ekstra Bladet kritisk over 

for Janus Metz’ fremgangsmåde og kalder filmen for manipuleret (Kornø, 2010, s.12). 

På den anden side har Politiken og Information været store støtter af Armadillos visuelle 

udtryk og dens forhold til virkeligheden, som disse dagblade også anvendte i deres kritiske 

retorik over for regeringens Afghanistanpolitik (Skotte, 2010; Madsen, 2010; Aagard, 

2010, s.10). Begge dagblade har således været aktive deltagere i både den politiske og me-

diefaglige diskurs. Hertil må man desuden tilføje filmmagasinet Ekko som en særdeles 

handledygtig aktør, der ikke holdt sig tilbage med at være en del af hverken den politiske 

eller især den mediefaglige diskurs, hvilket bl.a. Carsten Jensens essay ”Velkommen til 

Armadillo” vidner om, der var en af de vigtigste igangsættere af den brede debat både om 

filmen Armadillo og den danske deltagelse i krigen i Afghanistan. 
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MEDIEFAGLIG DISKURS 

Armadillo som en dokumentar Armadillo som en pseudodokum./fiktion 

Realistisk billede (Skotte, 2010). 
Bondebjerg: “Dokumentargenrens genfødsel” (Ulsøe, 
2010). 

Koreograferede scener, 
Enøjet og manipulerende (Kornø, 2010), 
Iscenesættelse (Raahauge, 2011). 

Philipsen: Fortolkning af sandheden, 
Et bud på virkeligheden (Aagard, 2010). Metz: Armadillos visuel udtryk som et FPS-computerspil 

(Christensen C. , Krig kan være forførende, 2010). 

Hundevadt: Intet galt i at bruge rekonstruktion (Aagard, 
2010). 

Manipulation med virkeligheden (Kastrup, 2010). 

 

I fortsættelsen af diskussionen om den mediefaglige diskurs vedrørende Armadillo, vil jeg i 

dette afsnit diskutere og give et bud på filmens genreplacering og dermed dens forhold til 

virkeligheden samt dens eventuelle rolle i de nævnte diskurser. 

En films fysiske ramme er med til at forstærke dokumentarfilmens repræsentationsrolle, 

der fjerner, ligesom alle andre former for film, filmmediets evne til at gengive virkelighe-

den, også på grund af den afgrænsende dimension selve rammen har. Seere har ikke mu-

lighed for at opleve verden uden for filmens ramme, og dermed er mediet ikke i position til 

at gengive selve virkeligheden, men blot afbilde eller, rettere, repræsentere virkeligheden 

på filmlærredet. Derudover har dokumentarfilm, inklusive Armadillo og alle andre film, en 

væsentlig begrænsning, der umuliggør en direkte gengivelse af virkeligheden, og det er det 

temporal-spatiale aspekt. Film er ikke i stand til at afbilde eller ”gengive” virkeligheden i 

den reelle tid, hvilket, det siger sig selv, er umuligt. Rosenstone påpeger, at dokumentar-

film er en problematisk filmform, fordi den har et indeksikalt forhold til virkeligheden 

(Rosenstone, 2006, s. 70). Den er kun i stand til at vise seere, hvad der engang var. Desu-

den er film åbenlyst begrænset af den manglende spatialitetsgengivelse, hvilket vil sige, at 

seere ikke har mulighed for at opleve rum og handlinger i Afghanistan personligt, og i vir-

keligheden, da de befinder sig et helt andet sted på kloden. Dette kan virke som banale for-

klaringer, men ikke desto mindre er de begrænsningerne, som en dokumentarfilm står over 

for, når det drejer sig om forholdet til virkeligheden. For at (af)prøve virkeligheden skal 

man opleve og være i den personligt, både i tid og rum - og dette kan ikke opfyldes af nog-
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le filmformer, inklusive dokumentargenren. Men dokumentargenren har mulighed for at 

udtrykke sin relation til virkeligheden med kunstneriske og fiktionsfilmsinspirerede virke-

midler. Denne relation findes i repræsentationen af virkeligheden. Her kommer Griersons 

kendte, men noget svævende, udsagn om dokumentargenrens ”creative treatment of actua-

lity” (Hardy, 1966, s. 147) til rette. Janus Metz’ Armadillo har netop behandlet de danske 

soldaters virkelighed i Afghanistan på sådan en måde, der ikke blev modtaget lige godt af 

alle i de danske medier. Der var rekonstruerede og iscenesatte scener, der oprindeligt vir-

kede autentiske, men filmens instruktør benyttede sig her af fiktionsgreb for at tydeliggøre 

den ekstreme virkelighed, danske soldater stod over for i Afghanistan. Men ligesom det ik-

ke har været nemt at opnå en konsensus om dokumentarfilmens definition, ligger udfor-

dringen ligeledes i at fastlægge, hvad virkeligheden er for en størrelse, for den er ikke ens 

for alle mennesker i alle situationer.  

Debatten om Armadillo opstod bl.a. på grund af forskellige opfattelser af eksempelvis, 

hvad en dansk soldats udsagn om likvideringen af fjenden skulle forstås som. Ud over de 

sproglige og subkulturelle (mis)forståelser kan man ikke komme uden om, at livet i Dan-

mark har haft et andet virkelighedsindhold end det, de danske soldater var udsat for i Af-

ghanistan i 2009. Lad os tage Armadillos repræsentation af danske soldaters virkelighed 

som et eksempel (se figur 8).  
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I begyndelsen af filmen ser vi de danske soldater, der befinder sig i Danmark, hvor de om-

gås både deres kammerater i kasernen i Slagelse og deres familie hjemme, inden de skal af 

sted til Afghanistan. På dette tidspunkt og sted befinder de sig i den danske virkelighed, li-

gesom resten af den danske befolkning. Denne virkelighed kan man beskrive med prædika-

ter som fred, frihed, familie, venner og ubekymrethed. Efter nogen tid er de på vej til Af-

ghanistan. Deres virkelighed er hverken i Danmark (de ved ikke længere fra første hånd, 

hvad der foregår i hjemlandet) eller i Afghanistan, men derimod i et militært transportfly. 

Deres aktuelle tilstand er allerede nu anderledes end den i Danmark. Når de ankommer til 

Afghanistan, indgår de i en ny virkelighed, der kan beskrives med ord: Krig, usikkerhed, 

fare, død, ødelæggelse, hæren, kammeratskab, sammenhold osv. De ved ikke længere fra 

første hånd, hvad der sker i Danmark, og hvordan virkeligheden optræder dér, og det sam-

me kan man sige om den danske befolkning og dens forbindelse til de afghanske forhold. 

Danskerne hjemme ved ikke, hvad der i virkeligheden foregår i Afghanistan, når de danske 

soldater patruljer i marker og bjerge, når de udveksler skud med talibanere, når de mister 

kammerater eller dræber fjender i kampen. Joshua Meyrowitz har påpeget i No Sense of 

Place, at: ”While we usually tend to think of situations in terms of what and who is in 

them, situations are also defined by what and who is outside of them” (1985, s. 42). Vi kan 

ikke komme uden om, at situationen, soldaterne befinder sig i, er drastisk forskellig fra den 

danske befolknings dagligdagsvirkelighed. 

Der er både en temporal og en spatial afstand mellem disse to grupper, der er med til at 

skabe manglende indsigt i hinandens virkelighedsoplevelser og –forståelser. Meyrowitz 

påpeger, at ”key factor in determining the extent to which a situation is isolated from other 

situations is the nature of the boundary line that divides the situation from other situations” 

(Meyrowitz, 1985, s. 42). Det er denne afgrænsning, der potentielt gør forskellen i den 

manglende forståelse for en anden virkelighed. Jeg har valgt at kalde denne dimension for 

en såkaldt uvidenhedståge, der illustrerer forståelses- og indsigtsbegrænsningen mellem de 

to virkeligheder. Når man befinder sig et sted, eksempelvis i Danmark, kan det være svært 

at forestille sig virkeligheden et andet sted (Afghanistan) og ofte er det nemmest at forsøge 

at ræsonnere ud fra den eksisterende forståelse om virkelighedsforhold.  

Blandt Armadillos sidste indstillinger ser vi delingsføreren Rasmus med sine venner på en 

café. Mens de taler og spiser sammen, ser vi ham, der med et fraværende blik kigger væk 

og tilsyneladende ikke aktivt deltager i vennernes samtale. Disse filmindstillinger illustre-
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rer udmærket, hvor svært de udsendte soldater har det med at vænne sig til den rolige og 

sikre danske tilstedeværelse og virkelighed, der er fundamentalt og eksistentielt anderledes 

end den i Afghanistan. Den ekstreme virkelighed i Afghanistan anno 2009, som er blevet 

skildret i Armadillo, er for soldaterne blevet en normalitet, og den danske virkelighed føles 

fjern og uvirkelig. Med henvisning til Baudrillard kan man diskutere, om Rasmus og andre 

soldater er af den opfattelse, at hvis danske seere ikke havde set soldaternes erfaringer fra 

Afghanistan ved hjælp af Armadillos billeder, om de så ikke blot ville betragte den danske 

Afghanistanindsats som en uvirkelig, nærmest fiktiv konflikt, ligesom Baudrillard påstod i 

sin essaysamling The Gulf War Did Not Take Place, at den vestlige befolkning opfattede 

Golfkrigen i 1990 på grund af den selektive, propagandalignende mediedækning (1995, s. 

31).  

Hvis Armadillos seere ikke havde set de rå billeder fra bl.a. kampen mod Talibankrigere, 

og den efterfølgende debat om filmen og det danske krigsengagement i Afghanistan var 

udeblevet, ville de fleste almindelige danskere så fortsat have opfattet krigen i Afghanistan 

som en anden baudrillarsk ikkekrig, altså en konflikt den danske befolkning ikke kendte 

meget til, og som ikke vedrørte dem synderligt i deres dagligdag? Det er i hvert sikkert, at 

krigen blev virkelig- og synliggjort for mange danskere bl.a. takket være Armadillos opta-

gelser og de efterfølgende debatter og diskurser. 

Der er ingen tvivl om, at Armadillo er en af de film, der fungerer som både et vindue og en 

ramme, der tilbyder dens seere en særlig visuel adgang (Elsaesser & Hagener, 2010, s. 14) 

til en begivenhed, som i dette tilfælde er de danske soldaters deltagelse i krigen i Afghani-

stan. Seere kan se, hvordan en del af soldaternes hverdag kan se ud, hvad de foretager sig i 

deres fritid, samt de kan få et lille indblik i nogle af soldaternes tanker og overvejelser om 

deres virkelighed og fremtid. 

Filmens vindue svarer til den filmrealistiske tilgang, hvor fokus ligger i filmens grundlæg-

gende evne til at ”optage” og repræsentere virkeligheden (Elsaesser & Hagener, 2010, s. 

15). Som et eksempel kan man fremhæve kampscenerne fra Armadillo, hvor de færreste 

stiller spørgsmål om en eventuel manipulation af de pågældende begivenheder og soldater-

nes oplevelser. Filmens rammer svarer derimod til den konstruktivistiske/formalistiske til-

gang, hvor man accepterer eventuelle justeringer eller ændringer af den filmiske opfattelse 

(Elsaesser & Hagener, 2010, s. 15), der kan være anderledes i forhold til hverdagspercepti-
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on af virkeligheden. Hertil hører filmens indstillinger, hvor instruktøren bevidst inddrager 

de rekonstruktionsscener med eksempelvis den betalte stripper i begyndelsen af filmen og 

nogle af de planlagte, og dermed ikke-spontane, interviews af soldaterne. 

Vedrørende filmens genreplacering er det hævet over enhver tvivl, at Armadillo primært 

indeholder elementer fra den observerende dokumentarfilm. Kameraet er blot et vidne, der 

overværer de danske soldaters oplevelser, ligesom seerne aldrig ser eller hører filmfolk 

blande sig aktivt i de filmede begivenheder. Samtidig indeholder filmen også de rekonstru-

erede scener, der har til formål at forstærke virkelighedsrepræsentationen og altså tegne et, 

for dansk og vestligt publikum, billede af de danske soldaters virkelighed. På grund af det-

te valg har filmen været udsat for den gennemgåede kritik fra flere sider, og det er klart, at 

man ofte løber en troværdighedsrisiko (Nichols, 1991, s. 21) med rekonstruerede scener. 

Armadillo er dermed en dokumentarfilm, der repræsenterer virkeligheden, der er stærkt 

påvirket af kunstneriske virkemidler, som eksempelvis iscenesatte begivenheder (striptease 

og interviews med soldaters). Desuden er der sporadiske men effektfulde intertekstuelle 

filmindstillinger (se figur 9), der nærmest fungerer som en artistisk og æstetisk hyldest til 

antikrigsfilm som Apocalypse Now (Coppola, 1979) og Full Metal Jacket (Kubrick, 1987). 

Man kunne ligeledes diskutere, om filmen ikke finder sit ontologiske grundlag i disse film, 

hvor krigens virkelighed ønskes yderligere dramatiseret ved hjælp af fiktionsfilmsvirke-

midler som bl.a. kameravinkler og brugen af ikke-diegetiske lyde. Hvis man følger Bonde-

bjergs grundlæggende dokumentariske genreinddeling (Bondebjerg, 2008, s. 116), kan 

man betegne Armadillo som en observerende dokumentar, der bærer den samme genrebe-

tegnelse som den hos Nichols, da den ikke indeholder voice-over, og den følger menne-

sker, hvis tematik har en samfundsmæssig interesse. Men Armadillo kan også betegnes 

som en dramatiseret dokumentar, hvor fakta lejlighedsvis blandes med dramatiserede se-

kvenser og scener bl.a. ved hjælp af rekonstruktionsscener og ikke-diegetiske musik. Fil-

mens fotograf Lars Skree har selv påpeget, at han og Janus Metz ønskede at skabe en følel-

se af ”at komme ind i en jungle” (Christensen C. , Man er i alarmberedskab, 2010) og at 

deres inspirationskilde netop var Apocalypse Now. Med disse intertekstuelle referencer til 

andre film, samt brugen af lyrisk ladede indstillinger, som eksempelvis flere slowmotion 

indstillinger af flyvende helikoptere efterfulgt af dramatisk ikke-diegetiske musik, bevæger 

Metz’ film sig også en anelse i den poetiske dokumentargenresfære, hvor der også ønskes 

at fremhæve den sensuelle repræsentation af virkeligheden, der samtidig ikke nødvendigvis 
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bærer de narrative og didaktiske aspekter af virkelighedsskildringen. Disse virkemidler kan 

forstås som instruktørens inklination til ikke nødvendigvis at repræsentere virkeligheden, 

som den var, og slet ikke en én-til-én gengivelse af virkeligheden, men også inddrage de 

kunstneriske virkelighedsrepræsentationsmuligheder, der har til formål at placere Armadil-

lo ikke blot som en dokumentar, men også som et visuelt appellerende filmværk. 

Filmen er ikke a priori politisk i sit udtryk, men den bærer den politiske konnotation – et 

ønske om både at afdække de danske soldaters hverdag i Helmandprovinsen og at få en 

bredere debat om krigen i Afghanistan. Armadillo har således også været en del af både 

den politiske og mediefaglige diskurs, der for det første havde et hensigt at rejse debatten 

om den danske militære indsats i Afghanistan, hvilket man må sige lykkedes, og for det 

andet havde filmfolk bag dokumentarfilmen et ønske om at skabe en film, der via sin film-

æstetik og dokumentariske virkelighedsrepræsentation ville blive anerkendt som både et 

politisk og kunstnerisk relevant filmværk inden for dokumentargenren. Som diskursanaly-

serne i dette speciale demonstrerede, var begge hensigter stærkt debatteret i de danske me-

dier. 

 

 



69 

 

7. Konklusion 

Dette speciale begyndte med en diskursteoretisk redegørelse, hvor jeg introducerede de re-

levante teoretikeres diskursteorier med særligt fokus på Laclau og Mouffes diskursteoreti-

ske begreber. Dernæst har jeg beskrevet og forklaret dokumentargenrens historiske bag-

grund og påpeget nogle af de mest udbredte dokumentargenreinddelinger, hvor Bill Ni-

chols’ repræsentationsformer stod som udgangspunkt. Desuden har jeg perspektiveret til 

dokumentarfilmen som genre og dens repræsentation af virkeligheden, hvor også Armadil-

los position i forhold til virkelighedsrepræsentation og de relevante diskurser blev under-

søgt.  

Som analysegenstand har jeg valgt fire tekster, som jeg diskursanalyserede for at finde 

frem til de diskurser, som udsprang på baggrund af dokumentarfilmen Armadillo. Jeg kom 

frem til, at der har været to diskurser forbundet med dokumentarfilmen – den politiske og 

den mediefaglige diskurs. Den politiske diskurs har i høj grad handlet om de hegemoniske 

interventioner, altså om hvilket virkelighedssyn og verdensopfattelse der kunne trænge dy-

best igennem og herske i den danske kollektive opinionssfære i spørgsmålet om den dan-

ske krigsdeltagelse i Afghanistan. På den ene side har der været den daværende regering 

sammen med sine støtter, der fastslog, at den danske Afghanistanindsats ikke kun kan be-

tragtes isoleret set, som det blev præsenteret i Armadillo, men at der skal et helhedsover-

blik over indsatsen til, før man kan få et realistisk og objektivt billede af situationen i Af-

ghanistan. Ændringen af den daværende regerings diskursive indhold i forhold til krigen i 

Afghanistan, eksemplificeret i den daværende forsvarsminister Gitte Lillelund Bechs tale i 

Forsvarsudvalgets åbne samråd, vidner dog om en diskursjustering. Inden Armadillos of-

fentliggørelse var regeringens diskurs bl.a. baseret på hensigten om ikke at fokusere på de-

taljer i krigen i Afghanistan. Men debatten, der blev skabt i kølvandet på Armadillos pre-

miere i maj 2010, tvang den daværende regering til at fremhæve og fokusere på at få medi-

erne til at dække helhedsbilledet af Danmarks indsats i Afghanistan. De rå billeder i fil-

men, der bl.a. viste en vis grad af desillusion blandt de danske soldater og i hvert fald 

manglende disciplin og moral i visse situationer, inklusive den likvideringsscene og sce-

nen, hvor man ser de danske soldater juble og dekorere sig med de døde talibaneres militæ-

re udstyr, har ikke været i den daværende regerings interesse og derfor blev dens diskursi-

ve indhold justeret fra ”der er ikke noget at tale om” til et ønske om ikke blot at medie-

dække det militære aspekt af det danske engagement, men også at fokusere på andre aspek-
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ter, eksempelvis de danske civile projekter i landet. Denne diskursive justering falder godt 

i tråd med Laclau og Mouffes understregning af, at der kun findes delvise uforanderlighe-

der i en diskurs og ikke absolutte uforanderligheder eller absolutte ikke-uforanderligheder 

(Laclau & Mouffe, 2001, s. 112). På den anden side har der været den udfordrende part, de 

politiske modstandere, som eksempelvis Enhedslisten, SF og Carsten Jensen, der har været 

interesseret i at pege på den manglende vilje fra regeringens side til at tale åbent om, hvad 

der foregik i Afghanistan på daværende tidspunkt. Kritikken udmøntede sig bl.a. ved at kri-

tisere de danske soldaters optræden i Armadillo, som et forsøg på at få en større debat og 

åbenhed om den danske krigsdeltagelse i Afghanistan.  

Ud over den politiske diskurs har der samtidig været den mediefaglige, der bl.a. tog ud-

gangspunkt i en forestilling om dokumentaren som en ’sand’ beskrivelse af virkeligheden. 

Genreteoretisk er Armadillo ikke en sandfærdig gengivelse af virkeligheden. Filmen er ik-

ke en sand fremstilling af virkeligheden derude i Afghanistan, men den er en repræsentati-

on af dele af den afghanske virkelighed i Helmandprovinsen i 2009. Dette vidner bl.a. de 

kampscener med danske soldater mod talibanere og indstillinger fra hverdagsliv i soldater-

nes Armadillo-base om. Den mediefaglige diskurs var præget af en uenighed, der kun kan 

forstås på et diskursivt plan, altså at der var tale om en sprogligt (argumentatorisk) og poli-

tisk uenighed om, hvorvidt filmen repræsenterede det hele og ærlige billede af de danske 

soldaters virkelighed i Afghanistan. Diskussionen handlede også om, hvorvidt filmen var 

en sand fremstilling af krigen – der har været kritik fra flere sider af instruktørens brug af 

rekonstruktionsindstillinger og iscenesatte interviews, samt fra forsvarsministerens, og 

dermed den daværende regerings, side, der ikke mente, at filmen viste et helhedsbillede af 

Afghanistanindsatsen, men blot en lille, militære del af den. 

Som vist i analyseafsnit har begge diskurser, med Armadillo som et omdrejningspunkt, væ-

ret præget af diskursive antagonismer, hvor modstridende anskuelser og politiske normer 

har forsøgt at influere hinanden og mediedebatten samt ultimativt påvirke den offentlige 

opinion. Disse antagonismer er følger af forskellige politiske interesser og anskuelser. Den 

herskende politiske elite har sin dagsorden, der ofte er i konflikt med de opponerende kræf-

ter, i dette tilfælde nogle af oppositionspartierne og samfundsdebattørerne, mens mediefag-

ligt har der været modstridende opfattelser af Armadillos præsentation af soldaternes virke-

lighed i Afghanistan. 
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Folk bag filmen har repræsentativt skildret de danske soldaters virkelighed i Helmandpro-

vinsen i 2009, men samtidig har de anvendt visse kunstneriske virkemidler til at forstærke 

denne præsentation; det er imidlertid ikke et nyt fænomen i dokumentargenren. Det nye i 

denne kontekst er, at filmen formåede at skabe debat på i hvert fald to områder, dels i for-

hold til Danmarks engagement i Afghanistan, dels i forhold til hvad den moderne doku-

mentarfilms opgave egentlig er. Det har vist sig, at Armadillo er en dokumentar, der gene-

relt har en observerende og tilsyneladende ikke-interagerende karakter. Samtidig havde in-

struktøren Janus Metz et ønske om at give filmen et æstetisk udtryk, der almindeligvis 

fandtes i fiktionsfilm, bl.a. karakteriseret i anvendelsen af dramatisk ikke-diegetiske musik 

og slowmotionsekvenser, der refererer til nogle af de populære krigsfilm fra Hollywood. 

Denne filmiske tilgang blev både rost og kritiseret. 

Hvis diskursen er en måde på, hvordan mennesker udtrykker deres versioner af den virke-

lighed, de er omgivet af (jf. Bom, 2015, s. 12), så er Armadillo ligeledes en del af de dis-

kurser, der har eksisteret i forbindelse med filmens offentliggørelse i maj 2010 og den ef-

terfølgende omtale af den. Filmen udtrykker to hensigter, der kan placeres både i den poli-

tiske diskurs og i den mediefaglige diskurs. Armadillos første intention er at granske det 

militære aspekt af det danske engagement i Afghanistan, mens den anden er at fremtræde 

som en troværdig dokumentarfilm, der dog er konstrueret på en måde, hvis æstetiske og 

filmkunstneriske kvaliteter ville blive anerkendt af fagfolk og den brede offentlighed. Der-

for bør Armadillo opfattes som en aktiv part i de pågældende diskurser og ikke betragtes 

uafhængigt og separat af andre diskursaktører. Filmens rolle som den diskursive aktør, og 

dermed en dybdegående diskursanalyse af filmen, ligger uden for dette speciales problem-

formulering, men kunne være et alternativt og selvstændigt tema for en anden opgave.   

Armadillo var den direkte årsag til Forsvarets indledende undersøgelse af sprogbruget og 

omtaleformen i hæren (KennethJ, 2010) og senere til Forsvarets Auditørkorps’ undersøgel-

se på foranledning af de daværende politiske oppositionspartier (Otken, 2010). Men offent-

ligheden har tilsyneladende ikke været tilfreds med omfanget af oplysningerne, man fik i 

forhold til disse undersøgelsers resultater. Der har været og vil fortsat være et behov for 

undersøgelser af militære operationer, da politik og krigsomtale muligvis ikke har gen-

nemgået store forandringer som andre samfundsaspekter, såsom velfærds- og uddannelses-

reformer, da politik og krig i bund og grund vedrører spørgsmålet om magt, herredømme 

og kontrol, og magteliterne har altid haft en interesse i at holde den slags væk fra den store 
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offentligheds bevågenhed. Men i et oplyst og demokratisk samfund som det danske vil der 

fortsat være krav om større åbenhed, bl.a. omkring de danske militære operationer, uanset 

om de politiske strukturer ønsker det eller ej. Den manglende åbenhed om krigen i Afgha-

nistan kan delvist forklares med, at Danmark ikke har en lang tradition med krigsførelse 

uden for Europas grænser (Mortensen, 2009, s. 54), og at der ikke findes faste nationale 

forståelsesrammer i samfundet for bl.a. at debattere krigsindsatsen i Afghanistan. Man kan 

heller ikke komme uden om den kendsgerning, at det har været svært for den danske be-

folkning, uanset af omfanget af den danske presses dækning af krigen i Afghanistan, at få 

et grundigt indblik i de danske soldaters virkelighed i Afghanistan, hvilket bl.a. skyldtes 

både tids- og afstandsmæssige aspekter. 

Til sidst står det fast, at Armadillo med sin utvetydige form og barske indhold har formået 

at skabe omtale og debat, både på det politiske og mediefaglige niveau, der har påvirket de 

medfølgende diskurser. Desuden viste filmen, at der alligevel var noget ”at komme efter”, 

både i den politiske og den diskursive kontekst, at der fortsat er behov for en national debat 

og større åbenhed om alle aspekter af krigen i Afghanistan, samt at det danske samfund 

stadigvæk har brug for at behandle den danske krigsdeltagelse i Afghanistan. Armadillo 

har unægteligt bidraget til større åbenhed og forståelse både med sit indhold, men sandelig 

også med de efterfølgende debatter, både de politiske og mediefaglige, i de danske medier, 

som filmen direkte var årsag til. 

 

  



73 

 

Litteraturliste 

Aagaard, C. (april 2015). Danmark i krig. Hentet 7. februar 2016 fra Faktalink.dk: 

http://www.faktalink.dk/titelliste/krigen-i-afghanistan/danmark-i-krig#section-2 

Aagard, C. (17. juli 2010). Mediefolk hvidvasker Armadillo. Information, s. 13. 

Armadillo - Det Danske Filminstitut. (u.d.). Hentet 2. marts 2016 fra 

http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/64740.aspx?id=64740 

Aufderheide, P. (2007). Documentary Film: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press. 

Barker, C. (2004). The SAGE Dictionary of Cultural Studies. London: Sage Publications. 

Baudrillard, J. (1994). Simulacra and Simulation. Ann Arbor: The University of Michigan Press. 

Baudrillard, J. (1995). The Gulf War Did Not Take Place. Bloomington: Indiana University Press. 

Benner, T. (1. maj 2010). Interview: Hvad ville du selv have gjort som dansker i krig? Politiken, s. 1, 10. 

Block, M. (November/december 2007). Docunomics: The Money, Markets and Business of Nonfiction. 

Hentet 22. februar 2016 fra Documentary.org: http://www.documentary.org/magazine/docunomics-

money-markets-and-business-nonfiction 

Bom, A. K. (2015). Diskursanalytisk metode. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

Bondebjerg, I. (2008). Virkelighedens fortællinger: Den danske TV-dokumentarismes historie. 

Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

Brinkmann, S., Storch, J., Tanggaard, L., & Ziethen, M. (23. juni 2012). Den nye Gud. Information, s. 16. 

Hentet 5. februar 2016 fra http://www.information.dk/304237 

Brüel, S. (1978). Gyldendals Fremmedordbog. København: Gyldendal. 

Bruzzi, S. (2003). New Documentary: A Critical Introduction. London: Routledge. 

Burr, V. (2003). Social Constructionism. London: Routledge. 

Christensen, C. (4. juni 2010). Krig kan være forførende. Hentet 11. mart 2016 fra Ekko.dk: 

http://www.ekkofilm.dk/artikler/krig-kan-vaere-forforende/ 

Christensen, C. (17. maj 2010). Krigsdokumentar vækker politisk opsigt. Hentet 11. marts 2016 fra Ekko.dk: 

http://www.ekkofilm.dk/artikler/krigsdokumentar-vaekker-politisk-opsigt/ 



74 

 

Christensen, C. (26. maj 2010). Man er i alarmberedskab. Hentet 19. april 2016 fra Ekko.dk: 

http://www.ekkofilm.dk/artikler/man-er-i-alarmberedskab/ 

Christensen, M. F. (29. januar 2010). Carsten Jensen får pris for kritik af Danmark. Hentet 17. marts 2016 

fra dr.dk: http://www.dr.dk/nyheder/kultur/carsten-jensen-faar-pris-kritik-af-danmark 

Drotner, K. (2011). Mediehistorier. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

Elsaesser, T., & Hagener, M. (2010). Film Theory: An Introduction Through the Senses. New York: 

Routledge. 

Forsvarsudvalget. (u.d.). Forsvarsudvalget 2009-10, Svar på Spørgsmål 241. Hentet 14. marts 2016 fra 

Folketinget: http://www.ft.dk/samling/20091/almdel/fou/spm/241/svar/729754/871717.pdf 

Foucault, M. (1972). The Archeology of Knowledge. New York: Pantheon Books. 

Hardy, F. (1966). Grierson on Documentary. London: Faber and Faber. 

Henriksen, M. (17. maj 2010). Forsvaret undersøger likvideringspåstand. Berlingske Tidende, s. 5. Hentet 10. 

marts 2016 

Hoffmann, T. (13. januar 2010). Derfor fejlede dokumentaren Den Hemmelige Krig. Hentet 23. februar 2016 

fra Videnskab.dk: http://videnskab.dk/kultur-samfund/derfor-fejlede-dokumentaren-den-hemmelige-

krig 

IAU 2006 General Assembly: Result of the IAU Resolution votes. (24. august 2006). Hentet 12. februar 2016 

fra International Astronomical Union: http://www.iau.org/news/pressreleases/detail/iau0603/ 

Jakobsen, P., & Thruelsen, P. (2011). Clear, Hold, Train: Denmark’s Military Operations in Helmand. (N. 

Hvidt, & H. Mouritzen, Red.) Danish Foreign Policy Yearbook 2011, s. 78-105. 

Jalving, M. (16. maj 2010). Armadillo Jensen. Hentet 10. marts 2016 fra Jyllands Posten: 

http://blogs.jp.dk/frontalt/2010/05/16/armadillo-jensen/ 

Jensen, C. (12. juni 2010). Velkommen til Armadillo. Hentet 10. marts 2016 fra Ekko.dk: 

http://www.ekkofilm.dk/artikler/velkommen-til-armadillo/ 

Jensen, C. (u.d.). Om Carsten Jensen. Hentet 17. marts 2016 fra carstenjensenhjemmeside.dk: 

http://carstenjensenhjemmeside.dk/da/bio 

Jørgensen, M., & Phillips, L. (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage Publications. 

Justsen, K. (15. marts 2009). Slut med fjendtlige kombattanter. Hentet 8. februar 2016 fra Jyllands Posten: 

http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/international/article4132547.ece 



75 

 

Kastrup, M. (14. juli 2010). "Armadillo" patter på journalistik. Hentet 12. marts 2016 fra Berlingske.dk: 

http://kastrup.blogs.berlingske.dk/2010/07/14/armadillo-patter-pa-journalistik/ 

KennethJ. (28. maj 2010). Armadillo fører til undersøgelse af sprog og kultur i Forsvaret. Hentet 9. april 

2016 fra Krigeren: http://krigeren.dk/armadillo-forer-til-undersogelse-af-sprog-og-kultur-i-forsvaret/ 

Kjørup, S. (2008). Menneskevidenskaberne. 2: Humanistiske forskningstraditioner. Frederiksberg: Roskilde 

Universitetsforlag. 

Kornø, K. (3. juli 2010). 'Armadillo' er manipuleret. Ekstra Bladet, s. 12. 

Laclau, E., & Mouffe, C. (2001). Hegemony and Socialist Strategy. London: Verso. 

Madsen, J. J. (17. maj 2010). Armadillo er et farvel til naiv dansk krigsjournalistik. Hentet 5. februar 2016 

fra Journalisten.dk: http://journalisten.dk/armadillo-er-et-farvel-til-naiv-dansk-krigsjournalistik 

McLane, B. (2012). A New History of Documentary Film. New York: Continuum International Publishing 

Group. 

Meinertsen, P. (April 2007). Hvordan lyder virkeligheden i virkeligheden? Film(56), s. 13-28. 

Meyrowitz, J. (1985). No Sense of Place. New York: Oxford University Press. 

Monggaard, C. (17. maj 2010). Når Danmark går i krig. Information, s. 14. 

Mortensen, M. (2009). The Camera At War: When Solders Became War Photographers. I R. Schubart, F. 

Virchow, D. White-Stanley, & T. Thomas, War Isn't Hell, It's Entertainment: Essays on Visual 

Media and the Representation of Conflict (s. 44-60). Jefferson & Company: McFarland. 

Nichols, B. (1991). Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary. Bloomington: Indiana 

University Press. 

Nichols, B. (2001). Introduction to Documentary. Bloomington: Indiana University Press. 

Oksbjerg, S. (6. februar 2015). Berlingske mister kendt profil til Ekstra Bladet. Hentet 4. april 2016 fra 

Danmarks Radio: http://www.dr.dk/nyheder/kultur/medier/berlingske-mister-kendt-profil-til-ekstra-

bladet 

Otken, P. (15. december 2010). Afslutning af undersøgelse vedr. filmen "Armadillo". Hentet 14. marts 2016 

fra Forsvarets Auditørkorps: 

http://fauk.dk/nyheder/Pages/AfslutningafundersogelsevedrArmadillo.aspx 

Paulston, C. B., Kiesling, S. F., & Rangel, E. S. (2012). The Handbook of the Intercultural Discourse and 

Communication. Chichester: Blackwell Publishing. 



76 

 

Pedersen, L. N. (18. maj 2010). Hæren: Intet at komme efter i "Armadillo". Jyllands Posten, s. 2. 

Petersen, R. (2010). Danske sneleoparder i Bosnien. Hentet 15. marts 2016 fra Forsvaret: 

http://forsvaret.dk/JDR/Om%20Jydske%20Dragonregiment/Jydske%20Dragonregiments%20Histori

e/H%C3%A6fter/Documents/Danske%20Sneleoparder%20i%20Bosnien.pdf 

Raahauge, A. (7. januar 2011). Armadillos version af Afghanistan. Jyllands Posten, s. 16. 

Ristić, M., & Milekić, S. (14. maj 2015). Serbia Rehabilitates WWII Chetnik Leader Mihailovic. Hentet 8. 

februar 2016 fra Balkan Insight: http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-rehabilitates-wwii-

chetnik-leader-mihailovic 

Rosenstone, R. S. (2006). Documentary. I R. S. Rosenstone, History on Film/Film on History (s. 70-88). 

Harlow: Pearson Education Limited. 

Skærbæk, M., & Fogt, L. (8. august 2003). »Der er ikke noget at komme efter«. Hentet 1. april 2016 fra 

Berlingske: http://www.b.dk/danmark/der-er-ikke-noget-komme-efter 

Skotte, K. (17. maj 2010). En forbløffende modig film. Politiken, s. 1 (Kultursekt.). 

Søllinge, J. D. (6. august 2014). Kim Skotte. Hentet 18. april 2016 fra Gyldendal - Den Store Danske: 

http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Massemedier/Kreative_mediefolk/Kim_Skotte_

Christensen 

Talepapir - Åbent samråd ”Armadillo". (2010). Hentet 19. marts 2016 fra Folketinget.dk: 

http://www.ft.dk/samling/20091/almdel/fou/spm/241/svar/729754/871717.pdf 

Ulsøe, C. (3. november 2010). Den kritiske dokumentar er gendfødt. Information, s. 14. 

 



77 

 

Bilag 1: Besvarelse af forsvarsudvalgsspørgsmål nr. 236 

 



78 

 

 

 



79 

 

Bilag 2: Transskription af lydfilen (FUs åbne samråd, d. 28. maj 2010) 

Transskriberet af Fahrudin Avdibegovic 

Ordfører: Ja, velkommen til ministeren, velkommen til det åbne samråd, som handler om doku-

mentarfilmen Armadillo og det er samrådsspørgsmål, stillet af Frank Aaen, og for god ordens skyld, 

husk at bruge mikrofoner sådan at det går efter reglerne. Men i hvert fald, velkommen endnu en 

gang og jeg vil starte med at give ordet til Frank Aaen. Værsgo.  

Frank Aaen: Ja tak. Lad mig starte med at sige, at det er helt selvfølgeligt jo ikke Folketingets op-

gave at tage stilling til, om soldater har overtrådt krigens love. Det er ikke vores bord, det er andres 

bord at tage stilling til, om der er en sag, der skal rejses eller at der ikke er. Det vi har til opgave, det 

er at sikre, at Forsvaret som i situationen og i praksis gør det nødvendige for at kontrollere, at For-

svaret lever op til krigens love og de forpligtelser de har i den forbindelse. Og derfor synes jeg, at 

det er meget betænkeligt, at det er en film, der udløser den undersøgelse, der nu er sat i gang. An-

ledningen, nemlig brugen af ordet ”likvidering”, det burde jo for længst have udløst den undersø-

gelse, som først bliver sat i gang efter, at filmens indhold kommer frem. Det synes jeg, det er ikke 

en film, der skal sørge for sådan noget bliver taget op. Det skal Forsvaret selv sikre. Det er den ene 

ting. Den anden ting jeg synes er meget betænkeligt, det er, at vi i filmen jo ser en soldat, der rejser 

kritik af en hændelse, bliver udnævnt som sladrehank, og dermed hængt ud, og hele episoden af den 

lokale ledelse giver, hvad hedder det, man lægger låget på. Jeg mener, det er også meget kritisabelt, 

at man reagerer på den måde, igen uden at tage stilling til, at… om det er forkert, det der er sket el-

ler ikke er forkert, det er måske bare et voldsomt sprogbrug. Men det principielle i at man ikke få 

tingene undersøgt i tider, om så at sige, og at man ikke… og at man ikke, og at man altså har en kul-

tur, hvor den der gør opmærksom på noget kritisabelt, bliver hængt ud som sladrehank. Det er de to 

væsentligste temaer.  

Så vil jeg lige slutte af ved at sige, at vi alle sammen, der har set filmen er enige i, at det er en frem-

ragende film, som giver et helt andet syn på krigen i Afghanistan end, jeg tror, de fleste havde i for-

vejen, men det er jo ikke temaet for i dag, men det må ministeren også kommentere på. Men altså 

de spørgsmål jeg har stillet, håber jeg ministeren er enig i, at det er der nogen kritik at gøre.  

Ordfører: Ja tak, og så er det ministeren. Værsgo. 

Forsvarsminister: Altså, jeg skal måske lige til indledningen sige, at samrådsspørgsmålet lyder: 

”Ministeren bedes kommentere de danske soldaters optræden, som den fremgår af dokumentarfil-
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men Armadillo”. Og det vil sige, samrådsspørgsmålet er ikke helt så detaljeret som de begrundelser 

eller de to spørgsmål Frank Aaen så har stillet her. Jeg skal nok forsøge at komme på det Frank 

Aaen også har spurgt om nu her ved indledningen, men i første omgang, så forholder jeg mig til me-

re åbne spørgsmål, som jeg i øvrigt, bare for at lige bemærke, blev stillet inden spørgeren Frank 

Aaen har set filmen. 

Jeg har jo noteret mig, at i hvert fald, som samrådsspørgsmålet er formuleret, så spørger Frank Aaen 

til soldaternes optræden og det kan jo dække over mange ting, så derfor vil jeg også benytte lejlig-

heden til måske give mine kommentarer til filmen, fordi det har ikke været skjult for mig som for-

svarsminister, heller ikke i min tidligere erhverv som folketingsmedlem, hvad det er, der foregår i 

krigszonen i Afghanistan. Så der er jeg altså ikke fuldstændig på linje med Frank Aaen. Det kan 

godt være, at det er nyt for Frank Aaen, hvad vores soldater gør dernede, men det er i hvert fald ik-

ke nyt for mig. 

Overordnet set, synes jeg, at det er en udmærket film, som viser konsekvenserne. Den viser også 

dilemmaerne ved at vi deltager i væbnet konflikt, som den i Afghanistan. Jeg synes også, at det er 

værd at bemærke, at det er et øjebliksbillede som situationen så ud i den yderste frontlinje tilbage i 

foråret 2009. Noget af det jeg bed mærke i var, at den viser det hårde pres, som både vores soldater, 

men faktisk også deres familier, deres pårørende er igennem, og hvad jeg også bed mærke i filmen 

er, at vores soldater generelt er professionelle, de løser på glimrende vis deres opgaver og de træffer 

beslutninger i ofte meget pressede situationer og de situationer, hvor beslutninger skal træffes hur-

tigt. Jeg synes faktisk også, at filmen skildrer, at soldaterne har gjort sig visse overvejelser om, hvad 

de er en del af, det mener jeg, også de bør gøre, når der er den risiko, at de kommer til at betale den 

ultimative pris, nemlig deres liv. Kamphandlingerne, som er skildret i filmen, er en del af vores Af-

ghanistanindsats, det tror jeg nu nok alle dem, der bakker op om indsatsen i Afghanistan, har været 

klar over. Jeg har i hvert fald selv været ind på og jeg tror altså ikke, at det bør kunne komme bag 

på nogen i Forsvarsudvalget eller i Folketinget, at soldaterne deltager i reel kamp.  

Det fremgår også tydeligt af det beslutningsforslag, der ligger til grund for indsættelsen af danske 

soldater i Helmandprovinsen. Jeg vil kort citere fra B-64, som er behandlet den 2. februar 2006 og 

citerer: ”Med indsatsen i det sydlige Afghanistan bevæger ISAF sig ind i et område af Afghanistan, 

hvor sikkerhedssituationen er mere kompleks og uforudsigelig end i nord og vest. Fra primært at 

skulle opretholde sikkerhed, forudses ISAF sammen med de afghanske sikkerhedsstyrker at skulle 
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bidrage til at skabe sikkerhed, hvor den pt. ikke eksisterer. Sandsynligheden for at danske styrker 

kan blive involveret i kamphandlinger er derfor som udgangspunkt større”. 

Derudover så vil jeg også minde om, at der er kommet adskillige bøger som ret utvetydigt beretter 

om de kamphandlinger, der er som en del af den danske indsats. Senest Thomas Østergaard Aall-

manns Løvehjerter. Thomas har været feltpræst dernede, jeg kan anbefale bogen, det kan jeg faktisk 

med alle de bøger jeg nævner. Derudover så har vi Kim Hundevats bog I morgen angriber vi igen. 

Den er også klart læseværdig og tilsvarende Lars Ulslev Johannesens De danske tigere. Derudover, 

så er der faktisk også kommet en del bøger som er skrevet af soldater, der har været udsendt. Der 

bliver bestemt ikke lagt fingrene imellem i forhold til, hvad for nogle oplevelser soldaterne har.  

Jeg synes måske også, at det faktum, at 31 danske soldater, der indtil videre har mistet livet i Af-

ghanistan, der er 110 som er blevet såret, er et ret endegyldigt bevis for, at indsatsen i Afghanistan 

involverer intense kamphandlinger. Og derfor, samlet set, synes jeg måske ikke Armadillo fortæller 

så meget som vi ikke vidste i forvejen. Det nye er for mig, at der er kommet billeder på fra den 

yderste front. Så kamphandlinger er altså en del af vores indsats i Afghanistan, men netop kun en 

del af indsatsen, det synes jeg er værd at nævne i forbindelse med samrådet her. Det Armadillo-

filmen jo ikke viser, det er at… det vi gør i Armadillo, den yderste forpost, det er en del af større 

stabiliserings- og genopbygningsstrategi og fordi vi har Armadillo-lejr liggende der hvor den ligger, 

så har vi rent faktisk mulighed for at få positiv udvikling blot få kilometer længere mod syd, nemlig 

nede i Gereshk by. Her ser tingene anderledes ud. Det er noget vi ikke ser i filmen, det er altså hel-

ler ikke det filmen har foregivet, at den skulle vise og filmen har ikke foregivet at fortælle det store 

billede om Afghanistanindsatsen. Jeg synes bare det er vigtigt, når man ser filmen, at man holder 

sig for øjet – filmen altså ikke giver dækkende billede for samlede situation i Afghanistan eller 

Helmand, hverken i foråret 2009 eller i dag. Billedet er heldigvis langt mere nuanceret.  

Og så er jeg altså glad for det her samråd, fordi jeg synes sådan set, at vi skal tage og vi skal turde at 

tage den politiske debat omkring hårde kamphandlinger, men jeg synes også, at vi skal tage debat 

som handler om den samlede indsats, fordi de hårde kamphandlinger er ikke den eneste indsats vi 

har i Afghanistan. Så for at komme lidt tættere ind på det med soldaternes optræden i filmen, som 

jeg har indledt med at sige, at samrådsspørgsmålet er formuleret meget bredt og jeg har taget ud-

gangspunkt i samrådsspørgsmålet og var ikke klar over, at Frank Aaen vil stille to mundtlige 

spørgsmål, som Frank Aaen lige har stillet, så derfor kan det godt være, at det bliver lidt mere gene-
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relt end det Frank Aaen havde forestillet sig end det jeg nu svarer. Men vi må komme tilbage til de-

taljerne lidt senere. Der er to ting jeg vil nævne omkring soldaternes optræden i filmen.  

For det første, så er det soldaternes magtanvendelse, specielt i relation med episoden, hvor soldater-

ne nedkæmper en Talibanstilling. Episoden har givet nogen anledning til at hævde, at danske solda-

ter ikke overholder humanitær folkeret. Og det andet jeg godt vil komme ind på, det er soldaternes 

generelle reaktioner, sprogbrug, disciplin. Til det første punkt, det vil sige kampepisoden, så vil jeg 

slå meget, meget fast og det er afgørende, at danske soldater handler i overensstemmelse med folke-

retten. Det tror jeg sådan set ikke, at der er nogen der stiller i denne her lokale, i hvert fald ikke 

blandt folketingspolitikerne, der kan være uenige i. Det forstår jeg sådan set heller ikke, at Frank 

Aaen egentlig er uenig i. Derfor netop med at de danske soldater skal overholde folkeretten, så er 

der også sådan, når vores soldater opererer her inden for regelsættet, som er udarbejdet i fuld over-

ensstemmelse med vores internationale forpligtelser. Derudover så uddanner vi vores soldater i fol-

keretslige aspekter, som er en del af deres basisuddannelse og også lige forud for deres udsendelse. 

Noget af det som folkeretten går ud på er, at civilbefolkningen i videst mulig omfang skal beskyttes 

mod følger af den væbnede konflikt. Det er mit klare indtryk, det bekræftes også flere steder i fil-

men, at de danske soldater i praksis også tager videst mulige hensyn til civilbefolkningen og jeg no-

terede mig faktisk, at Røde Kors’ generalsekretær Anders Ladekarl i forbindelse med hans udtalel-

ser omkring filmen faktisk siger det samme, at vores soldater tager udstrakt hensyn til civilbefolk-

ningen. Det skyldes, at civilbefolkningen og begrænsede civile tab, det har vi i øvrigt også McChry-

stals bevågenhed, det er ham, der er chef for ISAF-operationen. Ikke at jeg ikke tror, at I ved det. 

Det kunne være nogen, der sidder efterfølgende og ikke er klar over det. Han er altså den øverste 

militærchef i Afghanistan. Og jeg synes faktisk med den her beskyttelse af civilbefolkningen og be-

grænsningen af civile tab, at det er en del af vores danske samlede Afghanistanstrategi, og det har 

jeg været inde på tidligere her i udvalget, i tidligere samråd. 

Hvis tager selve episoden, hvor danske soldater nedkæmper en Talibanstilling, så er det klart, hvis – 

og jeg nødt til virkelig at understrege hvis, der i den pågældende episode har været tale om, at man 

har overtrådt de folkeretslige forpligtelser, så tager jeg dyb afstand fra det og jeg er godt tilfreds 

med, at Forsvarets ledelse har anmodet Forsvarets Auditørkorps om at indlede en undersøgelse af 

de nærmere omstændigheder omkring den her omtalte kamphandling. Og derfor, hvor vidt der er 

sket brud mod folkeretten eller ej, det kan jeg ikke vurdere og jeg synes det er rigtigst, at jeg ikke 

udtaler mig om det før Auditørkorpset har afsluttet deres undersøgelse.  
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Så er der soldaternes generelle sprogbrug. Jeg slog mig selv da jeg så filmen først, at det er et meget 

barsk sprogbrug, der er i filmen. Jeg kan sagtens forstå, at man ikke taler, når man er i den yderste 

kampzone, som man vil tale med svigermor henover spisebordet eller til konfirmationen. Jeg har 

også noteret mig, det synes jeg faktisk var interessant, at der er flere psykologer, som har udtalt, at 

lige præcis det her meget kontante sprogbrug, det er nødvendig forsvarsmekanisme for at man kan 

håndtere voldsomme oplevelser, for at man kan undgå handlingslammelse. Og hvad angår, jeg vil 

sige, øvrige disciplinære forhold, hvad der måtte være der, så er det altså anliggende for Forsvaret 

og Forsvaret har lovet en redegørelse for det her punkt. Forsvarschefen, da han så filmen, der var 

også nogle ting han faldt over og denne her redegørelse, den vil så blive leveret til mig og vil om-

handle, hvad er det for nogle overvejelser Forsvarets ledelse gør sig i forbindelse med, hvad de har 

set i filmen og er der eventuelt noget, der giver anledning til, at der skal gøres et eller andet.  

Jeg synes også det er værd at nævne, når man ser filmen, specielt hvis vi tager soldaternes optræ-

den, at de opererer under et pres, at de opererer under ekstreme forhold og det viser filmen meget 

tydeligt. I den forbindelse er der også rejst, i hvert fald i pressen, som spørgsmål, det her der hedder 

er vi så gode nok til at håndtere vores soldater, når de kommer hjem? Jeg synes, at det er vigtigt i 

dette samråd at gøre klart, at vi gør faktisk en stor indsats og giver psykologbistand både før, under 

og navnlig efter udsendelse og det er noget af det som vi prioriterer højt som jeg lægger… som jeg 

kærer mig meget om – det er veteranpolitik og det er specielt, hvordan håndterer vi de psykiske be-

lastninger, der kan være i at være i kampzone. Så hvis jeg kort skal afrunde og sige sådan mere 

overordnet om Afghanistanindsatsen, så synes jeg er vigtigt at få med, fordi filmen netop ikke be-

skriver alt, hvad vi gør i Afghanistan. Så er en af mine store opgaver at forklare, hvad er det Forsva-

ret laver, hvad er det vi laver i Afghanistan, men det er også vigtigt at sige, hvad vi laver mere end 

det som Armadillo-filmen viser. Den overordnede indsats er bredere end den i de kamphandlinger 

som vi ser i filmen og jeg vil faktisk sige, at Forsvaret og de kamphandlinger vi ser i filmen er må-

ske… man kan måske sige, det er en komponent i vores politiske indsats, det er komponent ved si-

den af vores civile genopbygningsindsats.  

Jeg synes også det er værd at knytte en bemærkning til det vi ser i Armadillo-filmen. Det er hvad 

der skete i Armadillo-basen, som den mest fremskudte base i fronten, og det er, hvad der skete i 

foråret 2009. Hvad vi ikke ser, det er at fordi vi havde Armadillo, så var det faktisk muligt, som jeg 

også nævnte indledningsvis, at kunne have en positiv udvikling, genopbygning, stabilisering i Ge-

reshk by, som ligger bare få kilometer længere mod syd. Og filmen beskriver altså ikke genopbyg-

ningsindsatsen, den beskriver ikke kontakten med civile i andre dele af det danske operationsområ-
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de. Vores soldaterarbejder faktisk tæt sammen med de danske stabiliseringsrådgivere, som vi har i 

Helmandprovinsen. Og specielt med udmøntning af de konkrete stabiliseringsprojekter og helt kon-

kret så har vores soldater faktisk i 2009 selv gennemført over 300 mindre civil-militære projekter 

eller CIMIC-projekter, som vi plejer at kalde dem. Det er gravningen af brønde, det er etablering af 

vanddæmninger, det er noget som bønderne dernede er faktisk meget interesserede i. Derudover så 

har vi fra forsvarsside faktisk bidraget med at gennemføre 50 mellemstore samtænkningsprojekter. 

Det er vandingskanaler, som forbedrer afghaneres mulighed for at få afgrøder, det er udbedring af 

kloakafløb, som er med til at forbedre helbredsvilkårene og endelig, så er Danmark meget aktiv i 

den store genopbygningsindsats vi har, som finder sted i samarbejde med vores partnere inden for 

rammen af det britisk-ledet PRT eller Provincial Reconstruction Team, som ligger i Lashkar Gah. 

Det er vigtigt for mig at understrege, at de danske militære operationer, som dem vi ser i Armadillo, 

de indgår altså i en bredere, mere helhedsorienteret indsats og denne her samtænkte indsats, og det 

er faktisk noget vi fra dansk side er rigtig gode til, det ser vi altså ikke i filmen. 

Så Armadillo ser jeg som en god film, den giver et godt billede af virkeligheden, men den giver ik-

ke det fuldstændige billede af virkeligheden. 

Nogle få ord omkring, hvad der sker dernede nu. Armadillo, som nu er omdøbt til Budwan, fordi 

det er ledet af afghanerne og vi har afghanske soldater dernede, også ude i den fremskudte base, så 

har alle vores baser fået afghanske navne. Budwan eller Armadillo indgår fortsat som et vigtigt 

element i for at sikre den positive udvikling vi har i Gereshk by, området omkring Highway One, 

som er den store hovedvej, der går igennem. Budwan eller Armadillo ligger fortsat i den yderste 

frontlinje og den er et led i det at man skulle sikre det samlede område. 

Inden for den sidste måned har vi fået et markant øget antal afghanske enheder til det danske områ-

de og også til Armadillo-basen og det gør det væsentligt lettere blandt andet at komme i kontakt 

med lokalbefolkningen. Det har også gjort det muligt, at vi inden for det seneste har kunnet bygge 2 

skoler i området og vi er faktisk ved at få etableret en politistation nær ved den fremskudte base, der 

hedder Rahim, som ligger fem kilometer syd for Armadillo.  

Jeg synes faktisk, at det her viser, at det nytter noget det vi gør dernede. Jeg kan selvfølgelig sidder 

her og sige ”ja, jeg kan se det nytter noget, når jeg besøger vores soldater”, men jeg synes det, der 

gør mest indtryk på mig, det er faktisk, hvis du spørger de soldater, som har set udviklingen med 

egne øjne. Jeg har oplevet mange de soldater jeg har talt med, som er dernede nu for anden gang 

eller måske for tredje gang, fordi de kan se, at indsatsen nytter. Og det synes jeg måske er værd at 
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have i baghovedet, når man skal nu til at diskutere, hvad der sker i den yderste front i Helmandpro-

vinsen i de grønne zoner.  

Jeg er glad for vi får debatten nu her, jeg synes bare det er vigtigt, når vi taler om den overordnede 

Afghanistanindsats, at debatten ikke stopper ved Armadillo-filmen, men at vi tager debat om den 

samlede indsats. Så det skulle være mine indledende ord. Så skulle jeg måske lige i hvert fald 

kommentere i forhold til det første spørgsmål Frank Aaen stillede, fordi det gør jeg ud fra vil blive 

genstillet, så kan jeg lige så godt tage det med det samme. Det her med ”kan det virkelig være rig-

tigt, at det er først filmen, der udløser en auditørundersøgelse?”. Sådan forstod jeg spørgsmålet.  

Der vil jeg altså sige, at Forsvaret har faktisk oplyst og det har det også oplyst tidligere, at dagen 

efter episoden fandt sted, så lavede man en undersøgelse. Kamphandlingen finder sted den 25. juni 

2009. På baggrund af en borgerhenvendelse til chefen for Gardehusarregimentet, så anmoder HOK, 

Hærens Operative Kommando, den 26. juni den danske kampgruppe om at undersøge sagen. 

Kampgruppen beslutter så at lade militærpolitiet ved den danske kampgruppe i Helmand undersøge 

selve forholdet. Militærpolitiets undersøgelse, den indbefatter afhøring af flere af soldaterne fra den 

pågældende deling, det omfatter også gennemsynet af de her optagelser, som ligger til grund for 

blandt andet en del af filmen. På baggrund af de her undersøgelser konkluderer militærpolitiet, at 

der ikke er sket en overtrædelse af magtanvendelsesdirektivet under kamphandlinger den 25. juni. 

Ledelsen i den danske kampgruppe var enig i, at der ikke var foregået overtrædelse af magtanven-

delsesdirektivet og derfor så tiltrådte ledelsen militærpolitiets konklusion. Det er blevet formidlet 

hjem til Hærens Operative Kommando, som besluttede, at sagen er afsluttet. Og dér Forsvarets le-

delse så ser den færdigklippede version af filmen, så optræder der formuleringer som kan rejse tvivl 

om, hvor vidt der er sket en overtrædelse af reglerne og lige så snart forsvarsledelse har set filmen, 

så beder de Auditørkorpset om at undersøge sagen nærmere. Og det som forsvarschefen har oriente-

ret mig om, det har også fremgået af pressen, det er, at det er specielt ordet ”likvideringen”, der gør 

at man fra forsvarsledelsens side siger, at vi er nødt til at få Auditørkorpset til at undersøge denne 

her episode endnu en gang og det er så det som Auditørkorpset er i gang med. 

Som jeg også sagde i min indledende tale, så længe der foregår en auditørundersøgelse, vil jeg ikke 

udtale mig om, hvor vidt det her er i strid med folkeretten eller ej, det er er foregået. Så derfor, så 

lige præcis på den problemstilling, mener jeg, at det er vigtigt, at vi afventer, hvad auditørerne 

kommer frem til. Tak. 

[…] 
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Bilag 3: Talepapir - Åbent samråd ”Armadillo” 

 

Det Udenrigspolitiske Nævn 2009-10 

UPN alm. del Bilag 116 

Offentligt 

 

DET TALTE ORD GÆLDER 

Åbent samråd ”Armadillo” 
Spørgsmål: “Ministeren bedes kommentere de danske soldaters optræden, som den 

fremgår af dokumentarfilmen ‘Armadillo’” 

Talepapir 
[introduktion] 

 Omdrejningspunktet for dagens samråd er den nyligt lancerede dokumentarfilm ”Armadillo”. 

 Uanset at spørgeren alene har spurgt til soldaternes ’optræden’, vil jeg gerne benytte lejligheden 

til at kommentere bredt på filmen. 

 Helt overordnet synes jeg, det er en udmærket film, som viser nogle af konsekvenserne og dilem-

maerne ved at deltage i en væbnet konflikt. 

 Filmen giver således et kontant øjebliksbillede, som situationen så ud på den yderste frontlinie til-

bage i foråret 2009.  

 Filmen skildrer især det hårde pres, som både vores soldater og deres pårørende gennemlever. 

 Hvad jeg også kan se i filmen er, at vores soldater generelt er professionelle og på glimrende vis 

udfører de opgaver, der er blevet dem pålagt. Svære beslutninger skal ofte træffes hurtigt i pressede 

situationer. 

 Filmen viser også, at soldaterne har gjort sig overvejelser om, hvad de er en del af – hvilket de 

også bør, når der er risiko for at betale den ultimative pris. 

 Kamphandlinger – som skildret i filmen – er en del af vores Afghanistan-indsats. Det står jeg ved. 

 Og det kan i øvrigt næppe komme bag på nogen her i Forsvarsudvalget eller i Folketinget. Rege-

ringen har aldrig lagt skjul på, at danske soldater deltager i reel kamp. 

 Det fremgår også tydeligt af det beslutningsforslag, som ligger til grund for indsættelsen af danske 

soldater i Helmand-provinsen. Lad mig kort citere fra det vedtagne beslutningsforslag B-64 fra den 

2. februar 2006: ”Med indsatsen i det sydlige Afghanistan bevæger ISAF sig ind i et område af 

Afghanistan, hvor sikkerhedssituationen er mere kompleks og uforudsigelig end i nord og vest. Fra 

primært at skulle opretholde sikkerhed, forudses ISAF sammen med de afghanske sikkerhedsstyrker 

at skulle bidrage til at skabe sikkerhed, hvor den pt. ikke eksisterer. Sandsynligheden for at danske 

styrker kan blive involveret i kamphandlinger er derfor som udgangspunkt større”. 

 Derudover er der udkommet adskillige bøger, som utvetydigt beretter om kamphandlinger som en 

del af den danske indsats. Senest med Thomas Østergaard Aallmanns “Løvehjerter”. Men også tid-

ligere med f.eks. Kim Hundevadts “I morgen angriber vi igen”, og Lars Ulslev Johansens ”De dan-

ske tigre 
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 Det faktum, at 31 danske soldater indtil videre har mistet livet i Afghanistan og 110 er blevet så-

ret, er måske det mest endegyldige bevis for, at indsatsen i Afghanistan også involverer intense 

kamphandlinger. 

 Armadillo fortæller således ikke meget, som vi ikke vidste i forvejen. Det ‘nye’ er primært, at der 

er kommet billeder på fra den yderste front. 

 Så ja, kamphandlinger er en del af vores indsats i Afghanistan. Men det er netop kun en del af 

indsatsen. 

 Filmen viser ikke, at tilstedeværelsen i Armadillo er en del af en større stabiliserings- og 

genopbygningsstrategi, der muliggør en positiv udvikling blot få kilometer længere mod syd ved 

Gereshk. Her ser det helt anderledes ud. Det er en vigtig kontekst, som filmen ikke skildrer. Det 

skal retfærdigvis siges, at filmen heller ikke har foregivet at ville fortælle om det store billede. 

 Når man ser filmen, er det derfor vigtigt at holde sig for øje, at filmen ikke giver et dækkende bil-

lede af den samlede situation i Afghanistan eller Helmand – ikke dengang og slet ikke i dag. Det 

billede er heldigvis langt mere nuanceret. 

 Vi skal kunne – og turde – tage den politiske debat omkring de hårde kamphandlinger. Men vi 

skal også tage debatten om vores samlede indsats. 

 

[addressering af påstande om likvidering og soldaternes opførsel] 

 Spørgeren har som nævnt bedt mig om at kommentere på soldaternes optræden i filmen. 

 Da jeg håber, at samrådet i dag kommer til at handle om mere end enkeltscener – vil jeg begrænse 

mig til at nævne to specifikke forhold i filmen. 

 For det første: danske soldaters magtanvendelse, herunder navnlig i relation til episoden, hvor 

danske soldater nedkæmper en Taliban-stilling. Episoden har givet nogen anledning til at hævde, at 

danske soldater ikke overholder den humanitære folkeret. 

 For det andet: soldaternes generelle reaktioner, sprogbrug og disciplin. 

 Til det første punkt er det naturligvis afgørende, at danske soldater handler i overensstemmelse 

med folkeretten. 

 Derfor opererer danske soldater også indenfor et regelsæt, der er udarbejdet i fuld overensstem-

melse med vores internationale forpligtelser. 

 Derudover modtager soldaterne uddannelse i folkeretlige aspekter som en del af basisuddannelsen 

samt forud for udsendelse. 

 En del af folkeretten går bl.a. ud på, at civilbefolkningen så vidt muligt beskyttes mod 

følgerne af væbnet konflikt. 

 Det er mit klare indtryk – hvilket bekræftes flere steder i filmen – at de danske soldater også i 

praksis tager videst mulige hensyn til civilbefolkningen. 

 En betragtning jeg i øvrigt noterer mig deles af Røde Kors’ Generalsekretær, Anders Ladekarl, jf. 

hans udtalelse omkring filmens skildring af danske styrkers fremgangsmåde. 

 Beskyttelse af civilbefolkningen og begrænsning af civile tab har i øvrigt McChrystals bevågen-

hed (chefen for ISAF-operationen) og udgør et kerneelement i vores samlede strategi. Det har jeg 

orienteret udvalget om ved et tidligere samråd. 

 I relation til episoden, hvor danske soldater nedkæmper en Taliban-stilling er det klart, at hvis – 

og jeg understreger hvis – der i den pågældende episode har været tale om overtrædelse af vores 

folkeretlige forpligtelser, så må jeg naturligvis tage helt klart afstand fra det. 
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 Jeg har med tilfredshed noteret mig, at forsvarets ledelse har anmodet Forsvarets Auditørkorps om 

at indlede en undersøgelse af de nærmere omstændigheder omkring den i filmen omtalte kamphand-

ling. 

 Jeg finder det derfor rigtigst ikke at udtale mig nærmere om dette forhold, før auditørkorpset har 

afsluttet deres undersøgelse.  

 Hvad angår soldaternes generelle sprogbrug, vil jeg ikke stille mig selv til dommer. 

 Jeg kan sagtens forstå, at man ikke taler, som man ville gøre til svigermor henover et spisebord. 

 Jeg har i øvrigt noteret mig, at flere psykologer med ekspertise indenfor dette felt udtaler, at det 

kontante sprog kan være en nødvendig forsvarsmekanisme for at kunne håndtere de voldsomme op-

levelser og undgå handlingslammelse. 

 Hvad angår eventuelle øvrige disciplinære forhold, er det i første omgang et anliggende for for-

svaret.  

 Jeg forstår, at redegørelsen vil omhandle hvilke overvejelser filmen giver anledning til og herun-

der hvad der eventuelt skal gøres i anledning heraf. 

 Som afrunding på dette punkt vil jeg gerne fremhæve, at soldaterne opererer under et 

vedvarende pres og under ekstreme forhold. Det ses tydeligt i filmen. 

 Forsvaret gør i den forbindelse en stor indsats for at give soldaterne psykologbistand både før, un-

der, og navnlig efter udsendelse. 

 Vi prioriterer dette område og er netop nu – i opfølgning på Finansloven for 2009 – i gang med at 

udvikle en egentlig veteranpolitik. 

 

[en helhedsorienteret diskussion om Afghanistan-indsatsen] 

 Som Forsvarsminister er det én af mine vigtigste opgaver at forklare den danske befolkning, hvad 

forsvaret laver. Dette ansvar gælder også i forhold til vores indsats i Afghanistan. 

 Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at Armadillo-filmen ikke giver et fyldestgørende 

billede af den danske indsats. Hverken på forsvarssiden eller på den helt overordnede indsats, hvor 

forsvaret jo kun er én komponent ved siden af vores politiske indsats og vores civile genopbyg-

ningsindsats. 

 Det vi ser i Armadillo er et komprimeret indtryk fra en af de mest fremskudte baser ved fronten, 

som den så ud tilbage i foråret 2009. 

 Hvad vi ikke ser, er at tilstedeværelsen i Armadillo var, og er, en del af en større stabiliserings- og 

genopbygningsstrategi, der muliggør en positiv udvikling blot få kilometer længere mod syd ved 

Gereshk. 

 Filmen beskriver således ikke den samtidige genopbygningsindsats og kontakten med de civile i 

de andre dele af det danske operationsområde. 

 Danske soldater arbejder tæt sammen med udsendte danske stabiliseringsrådgivere i udmøntnin-

gen af konkrete stabiliseringsprojekter. 

 Helt konkret har de danske soldater i 2009 gennemført over 300 mindre civil-militære projekter – 

de såkaldte CIMIC-projekter – som eksempelvis gravning af vandbrønde og etablering af vand-

dæmninger. Herudover har forsvaret bidraget til at gennemføre over 50 mellemstore samtænknings-

projekter såsom etablering af vandingskanaler, der forbedrer afghanernes mulighed for at dyrke af-

grøder, og udbedring af kloakafløb, som forbedrer helbredsvilkårene for lokale afghanere. 

 Hertil skal nævnes, at Danmark også bidrager aktivt til den mere omfattende genopbygningsind-
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sats, der finder sted i samarbejde med vore internationale partnere indenfor rammen af det britisk-

ledede Provincial Reconstruction Team i Lashkar Gah. 

 Dette er blot for at understrege, at de danske militære operationer, som dem ved Armadillo, indgår 

i en bredere og mere helhedsorienteret indsats. 

 Denne samtænkte indsats – og de positive resultater den har medført – fremstilles ikke i Armadil-

lo-filmen. Så selvom Armadillo måske giver et godt billede af virkeligheden ved Armadillo i 2009, 

så giver den ikke et fuldstændigt billede. 

 ”Forward Operating Base” Armadillo (nu Budwan) indgår som et væsentligt element i sikringen 

af en fortsat positiv udvikling i Gereshk by og området omkring Highway 1. Denne fremskudte base 

ligger fortsat i den yderste frontlinie. Basen udgør således, som de øvrige baser og lejre, et element 

til den samlede sikring af området. 

 Der er indenfor den sidste måned kommet et markant øget antal afghanske enheder til det danske 

område og dermed også til Armadillo-området (og til de andre større danske Forward Operating Ba-

ses), hvilket gør det lettere at komme i kontakt med lokalbefolkningen. 

 Der er endvidere bygget to skoler i området, og der er ved at blive etableret en politistation nær 

Forward Operating Base Rahim, kun 5 kilometer syd for Armadillo. 

 Disse udviklingstegn viser, at vores indsats nytter noget. 

 Og I behøver ikke kun tage mit ord for det. Spørg blot de soldater, som har set udviklingen med 

egne øjne. Jeg har således flere gange oplevet soldaterne give udtryk for, at de ser en positiv udvik-

ling. 

 En af årsagerne til at mange soldater vælger at tage på deres 2. og 3. tur til Afghanistan, er bl.a. 

fordi de kan se at indsatsen nytter.  

 

[afslutning] 

 Vi skal således kunne turde tage debatten omkring begivenhederne i Afghanistan. 

 Men det er vigtigt, at vi ikke fortaber os i enkeltscener – til det er den samlede indsats i Afghani-

stan simpelthen for vigtig 

 

Kilde: http://www.ft.dk/samling/20091/almdel/fou/spm/241/svar/729754/871717.pdf 
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Bilag 4: Velkommen til Armadillo 

12. JUNI 2010 | 08:00 

Velkommen til Armadillo 

Foto | Lars Skree 

 

Armadillo 

Har dansk presse dækket krigen i Afghanistan på Forsvarets betingelser? Har den fjerde 

statsmagt valgt at gøre, som Staten siger? I så fald er Janus Metz’ dokumentar-

film Armadillo en undtagelse. Her kan vi ved selvsyn konstatere, at de danske soldater ikke er 

der for at hjælpe skolepiger over gaden. De er der for at slå ihjel. 

 

Af Carsten Jensen / Ekko #49 

At sandheden er krigens første offer, er en elementær børnelærdom, som danske journalister ikke 

kender, når det gælder vores krig i Afghanistan. De betragter forsvarsministeren og hærens tals-

mænd som sandhedsvidner og rapporterer loyalt alt, hvad der bliver sagt. Skandaler handler kun om 

perifere ting, som jægersoldaten Thomas Rathsacks bog I krig med eliten og Forsvarsministeriets 

klodsede forsøg på først at bremse den, siden at bevise dens farlighed ved at lægge en hjemmefabri-

keret oversættelse til arabisk ud på nettet. Det var så dumt, at selv danske journalister måtte føle sig 

fornærmede.  

 

Siden da har instruktøren Christoffer Guldbrandsen i et interview i Filmmagasinet Ekko afsløret, at 

en læk i Forsvarsministeriet satte Rathsack og hans kollegaers liv på spil, da de var på hemmelig 

mission i Irak. I kulisserne blev det hvisket temmelig højt, at det var forsvarsminister Søren Gade 

selv, der var lækken. Men heller ikke i dette tilfælde følte den danske presse nogen trang til at spille 

rollen som fjerde statsmagt og opgav ganske simpelt at forfølge sagen. 

http://www.ekkofilm.dk/udgivelser/magasinet/49/
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Når det gælder snapshots til forsvarsministerens private fotoalbum, er dansk presse altid leverings-

dygtig. Når det gælder alt andet, især noget så uhørt som kontrol af en magthaver på kanten af mis-

brug, gribes den af distraktion. Nu er forsvarsminister Søren Gade desuden gået af, så hvorfor grave 

videre i en sag, der kun kan gøre os alle sammen kede af det? 

 

Christoffer Guldbrandsen havde allerede brudt med god tone, da han i sin dokumentarfilm Den 

hemmelige krig fra 2006 forfulgte en historie om afghanske fanger, der af danske soldater blev ud-

leveret til den amerikanske hær – til trods for at vores allierede åbenlyst havde erklæret, at de ikke 

havde til hensigt at overholde Geneve-konventionerne. Det var meget ukollegialt af Guldbrand-

sen, og flere medier gjorde da også, hvad de kunne, for i et uskønt samarbejde med Forsvarsmini-

steriets spindoktorer at tage brodden af filmens anklage.  

 

Guldbrandsen havde set noget, de andre journalister, som havde været Forsvarets gæster i Afghani-

stan, også havde set, men bare ikke syntes, de havde lyst til at fortælle. Han havde set, at danske 

soldater ikke var i Helmand for at hjælpe, men for at slå ihjel. Det er jo ganske logisk. Det er det, 

krig handler om. Det er det, soldater er uddannet til. Det er derfor, de bærer våben og har forstand 

på at bruge dem. De er der ikke for at hjælpe skolepiger over gaden. De er der for at slå ihjel. Guld-

brandsen gjorde ikke andet end at påpege det indlysende.  

 

Ucensurerede soldater  

Men hans påstand er lige så stødende i dag, fire år efter, for den danske presse har i mellemtiden 

intet gjort for at korrigere sin opfattelse af krigen i Afghanistan. Den fastholder sin absurd rosenrø-

de påstand, at Forsvarsministeriet uvist af hvilken grund bekoster den løbende udstationering af 750 

svært bevæbnede pacifister i den afghanske Helmand-provins, og den ser det først og fremmest som 

sin opgave at oversætte ministeriets stadig mere tågede forklaringer på vores tilstedeværelse i popu-

lære og letforståelige historier, der kan sikre befolkningens fortsatte opbakning.  

 

Krigen i Afghanistan er med den danske presses medvirken ikke blot forsvundet i et tågeland af 

løgne. Den er også svøbt i et helt utåleligt hykleri, som kun kan forklares ud fra vores næsten 150 år 

lange historie som pacifistisk, militant voldsfornægtende nation. Vi er simpelthen konstitutionelt 

ude af stand til at erkende, hvad det er, en dansk soldat foretager sig, når han afsikrer sin M36- 

stormriffel og retter den mod et andet menneske. 

 

Det er derfor, instruktøren Janus Metz’ dokumentarfilm fra den danske krig i Afghanistans Hel-

mand-provins, Armadillo, virker så chokerende. Den opnår sin effekt på en baggrund af virke-

lighedsfornægtende hykleri og et helt århundredes fortrængninger. I grunden er den en helt nøgtern, 

ukommenteret skildring af krig, sådan som krig nu engang er, fuld af kedsommelig venten, ængstel-

se, angst, voldsomme, ukontrollerbare følelsesudladninger, mod, menneskeforagt, invalidering, 

drab, først og fremmest drab.  

 

Det var de danske styrkers yderste forpost i Helmand-provinsen, Camp Armadillo, Janus Metz valg-
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te, da han sammen med fotografen Lars Skree ville lave en dokumentarfilm om vores krig i Afgha-

nistan. Her er det de unge soldaters opgave at komme i kamp, eller, som det hedder i hærens under-

drejede jargon, at ”holde Taliban beskæftiget”. Forsvarsministeriet gav ham ubegrænset adgang. 

Han var der i tre måneder i foråret og sommeren 2009, og soldaterne vænnede sig så meget til ka-

meraets tilstedeværelse, at de til sidst glemte det. Det er ikke Janus Metz’ nøgne og nøgterne film 

om en krig, dens deltagere og menneskelige konsekvenser, der er ucensureret. Det er soldaterne 

selv.  

 

Alle danske instruktører og fotografer, der har været i Helmand, kunne have lavet denne film eller 

en lignende. De valgte bare ikke at gøre det. Måske havde de ikke det fysiske mod til at bevæge sig 

ud midt i kugleregnen, springe ned i en grøft, op igen, løbe hen over en mark, dukke sig, rulle rundt 

i mudderet, blive åndeløst liggende, hele tiden med et tændt kamera i hånden. Det moralske mod 

havde de i hvert fald ikke. De havde godt læst tidens tegn. De vidste, hvad der blev forventet, og 

hvad der ikke blev forventet af dem. Det var kugleregnen derhjemme, de var bange for.  

 

Talibanere med cojones  

Et stykke hen ad vejen ligner filmen andre dokumentarfilm fra Afghanistan. Forberedelserne til af-

rejsen, afskedsscenerne i lufthavnen, ankomsten, de første briefinger, den første patrulje, hvor ingen 

endnu har fundet rutinen, men bevæger sig akavet rundt i landskabet. Men allerede her er der en rå 

kant, en tone af skarphed, vi ikke har set før.  

 

Et afskedsparty, hvor de kommende udsendte samler sig om en halvnøgen kvinde i sort læder, der 

ydmyger sine usikkert fnisende ofre, alt imens de andre ser til. En briefing, hvor vi for en gangs 

skyld hører, at de dårligt bevæbnede talibanere er en formidabel modstander. Selv en lille gruppe på 

ti-tolv mand kan finde på at udfordre en tre-fire gange så stor dansk styrke. De har cojones , som det 

med modvillig anerkendelse hedder. Og så et spørgsmål fra den ene soldat til den anden: ”Vil du 

ryge en cigar, når du har slået din første talibaner ihjel?”  

 

Så følger dagliglivet i lejren, der kan minde om et lidt mere teknisk avanceret Wild West-fort, ruti-

nen, patruljerne. Der er skudvekslinger, baghold, soldaterne sprænger sig i dramatiske billeder vej 

gennem mure for at storme ind på gårdspladser, hvor der aldrig er nogen talibaner at finde. De spo-

radiske kontakter med befolkningen vidner om soldaternes totale mangel på forståelse for levevilkå-

rene i skyggen af en 30 år lang krig.  

 

De lokale selv er afvisende over for enhver dialog. Alle taler forbi hinanden. Én efter én pilles sol-

daterne ud af vejsidebomber eller fjendtlige kugler og må sendes hjem med bortsprængte ben eller 

skæmmende sår i hovedet. Nogle vender tilbage, andre ikke.  

 

Endnu synes filmen at savne retning i sin omhyggelige redegørelse for liv og død i Camp Armadil-

lo, men pludselig samler de spredte detaljer sig til et helt billede, og det er filmens første store chok. 

Soldaterne har mistet modet. De er desillusionerede og kan ikke se meningen med det, de foretager 

sig. Det er ikke kun deres egne tab, det er i lige så høj grad fjendens usynlighed, der aflejrer denne 
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følelse af truende meningsløshed. Da der bliver bedt om frivillige til et natligt baghold, siger de fle-

ste nej. De tror ikke mere på deres mission.  

 

Likvideringer  

Filmens andet og afgørende chok kommer, da soldaterne finder en kur for deres mismod: drab, li-

kvideringer, synet af dræbte fjender, følelsen af mishandlede lig mellem hænderne.  

 

Det sker under et baghold, som udvikler sig til en daglang kamp, hvor to danske soldater såres foran 

kameraet og derpå evakueres i helikoptere, alt imens fronterne hele tiden forrykker sig, og fem 

medlemmer af Taliban fanges i en grøft bag de danske linjer. Grøften bliver overdænget med grana-

ter, og da de danske soldater rykker frem, finder de fem hårdt sårede talibanere, som de derpå afli-

ver.  

 

Det ser vi ikke, men vi ser de dræbte få minutter efter, at livet har forladt dem, indsmurte i blod og 

jord. Vi ser danske soldater smide rundt med ligene af deres dræbte fjender og behandle dem, som 

en slagteriarbejder behandler de opskårede svinekroppe, når han slænger dem hen over de blodind-

smurte fliser. Vi hører dem tale om de dræbte talibanere, som var de ikke andet end dødt, dyrisk 

kød. Vi ser dem prale af de drab, de netop har begået. Vi ser dem i en adrenalinpumpende tilstand, 

der knap er til at skelne fra blodrus, og som måske er blodrus. Vi ser dem smykke sig med de dræb-

te fjenders våben og ligne grinende bersærkere fra en fjern fortid i menneskehedens historie, et 

stykke barbari, vi troede, vi for længst havde ladt bag os.  

 

Der følger en debriefing, hvor der omhyggeligt redegøres for ”likvideringerne”, som de åbenlyst 

benævnes. Tonen også ved denne officielle lejlighed er uhørt rå, stemningen euforisk. Men ikke hos 

alle. Der er soldater, som aldrig træder frem i filmen, som ikke bryder sig om det, de har hørt og set 

og deltaget i. Én af dem har betroet sig til sin familie, og en oprørt mor har ringet til Hærens Opera-

tive Kommando og spurgt, hvad det egentlig er, der foregår i Afghanistan.  

 

Militærpolitiet bliver sat på sagen. Den sergent, der ledede patruljen holder en brandtale, hvor han 

skælder ud på forræderen og sladderhanken iblandt dem og fremhæver, at den kamp, de netop har 

vundet, er gjort af samme stof som myter. Han er stolt af dem. Det er militærpolitiet måske også. 

Frikendt bliver de i hvert fald, og de soldater, der øjeblikket før var under anklage, belønnes med 

medaljer af en synligt rørt kaptajn: ”I er kraftedeme seje.”  

 

Skrøbelig civilisation  

Armadillo er en chokerende film fuld af stærke spørgsmål, som den ikke selv skal besvare, fordi de 

skal besvares af 

os, borgerne i Danmark, en krigsførende nation, der ikke vil vide af, at det er det, den er.  

 

De færreste vil sikkert midt i chokket sige til sig selv: ”Jamen, det er jo sådan, krig er. Sådan ser 

krigen ud, og enhver, der benægter det, har ingen ret til at tale med.” I stedet tror jeg, de allerfleste 

af os ved synet af soldaterne og deres omgang med de dræbte med et gisp vil spørge os selv: ”Skul-
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le det være os? Er det virkelig danskere, officielle repræsentanter for vores land, der opfører sig på 

den måde?”  

 

Der er et dansk selvbillede, der uopretteligt smadres i Armadillo. Der er en smertelig opvågnen i 

denne film. Efter Armadillo vil det aldrig være muligt at tale om Afghanistan som før. Det vil heller 

ikke være muligt at se os selv som danskere på samme måde som før.  

 

Armadillo er en uafviselig dokumentation af, hvor hurtigt forråelsen kommer til mennesker, hvor 

tynd en væg, der adskiller civilisation fra barbari, og hvor let den nedbrydes. I næsten 150 år har vi 

troet, at vi som danskere inkarnerede godhedens princip i en verden, der uden for landets grænser 

var en moralsk gråzone, at vi i næsten genetisk forstand var født til at være fredsommelige, hjælp-

somme, uden morderiske tilbøjeligheder, og at historien havde givet os den mission midt i kaos at 

præsentere en passiv godheds flade ansigt. Den illusion er nu taget fra os, og det er godt det sam-

me.  

 

Janus Metz har ikke som Christoffer Guldbrandsen en sag, han skal forfølge, en bevisførelse, han 

skal gennemføre, en anklage, der skal føre til en dom. Han har blot et altregistrerende kamera. Der-

for kan hans film også ses og opleves på to grundlæggende forskellige måder.  

 

Der vil være mennesker, som vil forlade denne film dybt rystede, fulde af en eksistentiel kvalme. 

Der vil være andre, som går fra den i en farligt opstemt tilstand. Der vil være dem, der betragter den 

som et glødende antikrigsmanifest, og der vil være dem, der bifalder den som en rekrutteringsvideo 

for en hær, der appellerer til de samme morderiske instinkter som rockergruppernes bandekrige.  

 

Jeg er ikke i tvivl: Der findes unge mænd i dette land, som vil føle sig tiltrukket af det, filmen viser. 

De vil muligvis ikke give udtryk for deres begejstring offentligt. De vil i stedet lade sig rekruttere til 

krigen i håb om med nationens billigelse, at få en legal adgang til drabets 

adrenalinsus.  

 

Reaktionen på denne film afhænger af, hvem du er. Den afhænger også af, hvem vi ønsker at være 

som fællesskab. Armadillo er ikke nødvendigvis et argument imod krig. Men den er et uafviseligt 

argument for ærlighed omkring krigen.  

 

National krisehjælp, nu!  

Krig er altid af det onde, men det udelukker ikke, at krig nogle gange kan være uundgåelig og nød-

vendig. I forsvaret for civilisationen kan vi blive nødt til midlertidigt at alliere os med de instinkter, 

der trives bedst i barbariet, og det er altid en farlig balancegang. Hvis vi benægter, at vi i en hvilken 

som helst krig – både den, der føres i en god sags navn, og den, der føres i en dårlig – også opmun-

trer de destruktive kræfter i os selv, så mister vi balancen, og taber vi den, bryder civilisationen 

sammen – den civilisation, som vi påstod, vi kæmpede for.  

 

Det er ikke kun sådan, at ofre har brug for krisehjælp. Sejrherrer har det også. Og ef-
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ter Armadillo står det klart: Danmark er en nation, der har brug for terapi. Det betyder ikke, at vi 

alle sammen skal gå til psykolog, for demokratiet har sin egen udgave af krisehjælp. Det er den of-

fentlige debat. Det er her, vi i fællesskab undersøger den virkelighed, vi er en del af, og beslutter, 

hvad vi vil med den. Det er også her, vi sammen finder ud af, ikke blot hvem vi er, men også beslut-

ter, hvem vi vil være.  

 

Det er spørgsmål, som på én gang er eksistentielle og politiske, og som vi nu i årevis har udskudt 

ved hjælp af alle tænkelige løgne og fortielser. Efter Armadillo er det ikke længere muligt.   

 

Armadillo er noget større end en debatfilm og meget mere end en politisk bombe. Den er et jord-

skælv i en nations selvforståelse. 

 

Kilde: www.ekkofilm.dk/artikler/velkommen-til-armadillo/ 
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Bilag 5: ’Armadillo’ er en forbløffende modig film 

Kim Skotte: 'Armadillo' er en forbløffende modig film 

Janus Metz fjerner sløret fra fraserne om Danmarks krig i Afghanistan. 

 

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. Debat-

ten herhjemme kan let tage en ny drejning efter denne film. - Foto: Lars Skree 

     

KIM SKOTTE, FILMREDAKTØR, CANNES 

»Man skal have oplevet det for at forstå det«, siger en af de unge danske soldater i dokumentarfil-

men ’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 være helt sikre på, at de nu også har fået gjort kål på 

den forhadte fjende. Vi er langt fra det gamle billede af danske soldater som fredsbevarende styrker. 

 

Men samtidig sætter soldaten fingeren på dokumentarfilmens mest fornemme opgave: at give be-

skueren en mulighed for at opleve virkeligheden på en måde, så man bliver klogere på den. 

http://multimedia.pol.dk/archive/00441/kulArmadillo_17-05-_441986a.jpg
http://multimedia.pol.dk/archive/00441/kulArmadillo_17-05-_441986a.jpg
http://multimedia.pol.dk/archive/00441/kulArmadillo_17-05-_441986a.jpg
http://multimedia.pol.dk/archive/00441/kulArmadillo_17-05-_441986a.jpg
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'Armadillo' er ikke politisk 

Michael Moore fortæller uden blusel subjektivt i sine politiske dokumentarfilm. 

Polemik og manipulation er i det hele taget på mange måder en stadig mere populær måde at lave 

politiske dokumentarfilm 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 virkeligheden, ændrer man også den politiske. 

Det bliver sværere at ignorere virkeligheden. 

Underminerer fraserne 

Janus Metz’ dokumentarfilm ’Armadillo’ gør med ét hug, hvad så mange spagfærdige 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. Ikke mindst guerillakrige, hvor fjenden gemmer sig iblandt civilbefolkningen og ikke er til at 

skelne fra den. 

 

En afghansk bondemand slår beklagende ud med armene. 

 

»Vi kan ikke samarbejde med jer. I kommer med jeres våben, og så er I væk igen. Og om natten 

kommer de og skærer halsen over på os«. 

 

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

vi«. 

Billederne gør indtryk 

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 befolkningen med deres lange skæg og gevandter betragter dem med stoisk mistro. Selvtalen-

de billeder på en håbløs mission, som ikke alverdens mandsmod kan hale op af kulturkløften. 

Forbløffende 

Det er en på næsten alle måder forbløffende film, Janus Metz har lavet. 



98 

 

Forbløffende modig: Fotografen Lars Skree er i lige så høj grad som soldaterne i skudlinjen. 

Forbløffende åbenhjertig: Metz og filmholdet har opnået en grad af tillid, der gør filmen til et fuld-

stændig unikt portræt af unge mænd i krig. 

Et portræt, som for altid vil forandre danskernes billede 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 spændingens kick. 

 

’Armadillo’ handler om danske soldater 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 kedsomhed. Om hadet til fjenden og nødvendigheden af at gøre sig 

hård. 

Om porno og pludselig død. Indirekte handler ’Armadillo’ dermed også om kontrasten til et sam-

fund, 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 vilkårligt efter den bloddryppende kamp, hvor der var »jackpot 

i den dér grøft«. 

Bedre end de amerikanske spillefilm 

Det er oplagt at sammenligne ’Armadillo’ med amerikanske dokuprægede krigsspillefilm som ’Re-

dacted’, ’Stop-Loss’ og ’The Hurt Locker’. 

Men her synes jeg faktisk, man i ’Armadillo’ bliver gjort klogere på krigernes cocktail af angst, 

adrenalin og testosteron. 

I udlandet vil man måske ikke umiddelbart interessere sig for en film om Danmarks krig med titlen 

’Bæltedyr’, men hvis først man opdager, hvor enestående et soldaterportræt ’Armadillo’ er, vil den 

kunne nå vidt omkring. 

Forbløffende er nemlig også filmens tekniske og æstetiske niveau. 

Politikerne kan ikke affeje den 

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. 
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Men alle æstetiske valg inklusive den nærværende lydside og den fornemme musik af henholdsvis 

Rasmus Winther Jensen og Uno Helmersson trækker på samme hammel. 

Den danske regering har med sin ’der er ikke noget at komme efter’-attitude formået at gøre det til 

en svær sag at diskutere den danske krigsførelse nøgternt. 

Men det kommer man ikke uden om nu. 

Netop fordi ’Armadillo’ ikke kan affejes som en film ude i et politisk ærinde. 

Flænser idéen om særlig dansk mentalitet 

Det er en film i virkelighedens tjeneste, men det er en film, der er blevet så intenst medrivende, for-

di Janus Metz har været lige så fascineret af sine soldater, som soldaterne er fascineret af krigen. 

 

De danske soldater sidder bag pigtråd. 800 meter uden for lejren begynder Talebanland. Man er re-

gulært under belejring. 

Begge parter lurer på hinanden. Talebanerne har godt tjek på danskerne, og man forstår soldaternes 

frustration over en fjende, der skjuler sig i civilbefolkningen, og flere gange undervejs sender dan-

ske soldater på lazarettet og på kirkegården. 

En soldat beretter, at han brugte seks timer på at samle stumper af en kammerat dræbt af en vejside-

bombe. 

 

Det er den virkelighed, politikerne nu må forholde sig til efter en film, der flår alle forestillinger om 

en særlig dansk mentalitet i stumper og stykker. 

De menneskelige omkostninger 

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 filmen. 

Man får set, at de danske soldater udfører et dødsensfarligt og yderst krævende arbejde ved frontlin-

jen. Man får sat ansigter på de anonyme krigere. 

Men man får også på en helt anden måde end tidligere vist de menneskelige og moralske omkost-

ninger. 
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Farvel til fairplaypokalerne 

Og man får først og fremmest vist, at man yder store ofre i en situation, der på mange måder fore-

kommer politisk tvivlsom og strategisk udsigtsløs. 

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 sam-

me. 

Det opdager man, når man har fulgt disse unge soldaters liv i Isaf-styrken udstationeret i Helmand 

igennem en god del af 2009. 

Lært dem lidt at kende. Mads, Daniel, Rasmus. Helt almindelige gode danske drenge med gode 

danske navne. Frygtindgydende krigere, når det gælder.  

 

»Det skal nok blive spændende«, siger de ved afrejsen og glæder sig, så man samtidig kan se som-

merfuglene danse i maven. 

Vigtige billeder 

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 adrenalin et hårdt stof, som det er svært at undvære. 

Det er vigtige billeder at se. Så længe virkeligheden opleves som uvirkelig, er man let at manipulere. 

Billederne af den danske krigsførelse i Afghanistan har været præget af politisk spin, en mærkelig 

mangel på almindelig opmærksomhed og sejlivede myter om den nationale selvforståelse.  

 

De lemlæstede og dræbte soldater har fyldt uendelig lidt i offentlighedens opmærksomhed. 

Endnu mindre end debatten om krigens berettigelse og fornuft. 

’Armadillo’ gør, hvad den skal: gør det umuligt at fortsætte med at lukke øjnene for virkeligheden.  

 

Kilde: http://politiken.dk/kultur/filmogtv/ECE972833/kim-skotte-armadillo-er-en-forbloeffende-modig-film/ 
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Bilag 6: ”Armadillo” patter på journalistik 

“Armadillo” patter på journalistik 

AF MADS KASTRUP 14. JULI 2010  

 Jeg har stået i barer i det københavnske natteliv og hørt håbefulde filmdokumentarister forsøge at 

forklare, hvorfor de gerne ville lave en bestemt dokumentarfilm: 

”Det kunne være så fedt,” kan begrundelsen reduceres til. For de ved det sjældent. 

Filmen ”Armadillo” rundede for nylig 100.000 solgte biografbilletter. Sensationelt for en dokumen-

tar. Men muligvis også snyd, en slags misbrug af begrebet dokumentarisme, om man vil. Havde in-

struktør, Janus Metz, været journalist på eksempelvis DR, var han – forhåbentlig og helt berettiget – 

blevet fyret. 

Indtil for nylig var ”Armadillo” årets hidtil uantastelige bud på en Cavlingpris. Det er den ikke me-

re. Hvilket skyldes, at den ikke lever op til journalistiske krav. Dette har filmens skabere heller al-

drig påstået at gøre. Men i ”salgsfasen” var de ivrige efter at påberåbe sig registrantens ydmyge rol-

le. 

Instruktøren af ”Armadillo” betalte imidlertid en stripper for at få sig en god åbningsscene. Den 

slags er forbudt i journalistik. Fotografer er blevet fyret for at opstille billeder. Journalister er blevet 

anvist både svingdøre og skammekroge for at konstruere eller påvirke virkelighed. Også for at re-

konstruere virkelighed, når læseren, lytteren, seeren ikke samtidig indvies i tricket. 

Metz ”instruerede” samtaler i ”Armadillo”. Ikke hvad soldaterne skulle sige, vel at mærke. Men 

hvor de skulle opholde sig, og hvad de skulle tale om imens. Han klippede tillige en sætning fra et 

sted til et andet, så en ny sammenhæng opstod. I en DR-dokumentar for nogle år siden blev en lyd 

af en lussing i en dokumentar om en dagplejemor klippet ind. Hvorefter ”dokumentaristen” og do-

kumentarchefen blev skåret ud af deres stillinger. TV-Avis-reporter Jeppe Nybroe blev fyret for at 

påstå, at han kørte ud af Irak, da han i virkeligheden var på vej ind. Men ingen af disse tilfælde er 

åbenbart problematiske i en ”filmdokumentar”. Eller hvad? 

Her vil den vågne læser råbe “stop”. 

For hvornår har journalistisk tilgang nogensinde været sandhedens vandmærke? Er selv de mest 

troværdige medier ikke blevet taget i at manipulere? 

Jo, det er sandt. Systemet, der skal regulere pressens arbejde, er seeren, lytteren eller læseren. Men 

ingen af disse har hverken indsigt eller tid til at tjekke, om medie-tumbleren er gået i selvsving og 

blot varmer sig ved sine egne løgne. Sandheden er som bekendt ofte første offer i krig – nyhedsme-

diernes primære tumlepladser. Løgne kolporteres dagligt. Ofte har de end ikke nogen berigtigelse at 

skulle stå ret overfor. Verden er stor, broget og rodet, og disinformationssamfundet mæsker sig som 
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et rovdyr i mediernes fødekæde. Historier kolporteres i et tempo, offentligheden alligevel ikke gider 

følge andet end sporadisk med i. Alle i branchen ved, hvad en redaktørs rygmarvsreaktion på en så-

dan skuldertrækning blandt seerne, lytterne eller læserne er: Historierne skal være skarpere. De må 

strammes, skærpes og personliggøres. En historie skal ikke være til at komme udenom. Koste hvad 

det vil. 

Hvori er journalstikken så bedre end filmdokumentaren? 

Det er den nødvendigvis heller ikke. Men i journalistikken uddeles trods alt stadig fyresedler, hvis 

nogen gribes i manipulationer. I filmdokumentarismen har man efterhånden indtryk af, at det mest 

vidner om instruktørens kunstneriske stræben og uangribelige originalitet. 

Filmdokumentaren er følgelig noget andet end traditionel dokumentarisme. Den forholder sig tilsy-

neladende først og fremmest dramaturgisk til virkeligheden. Den er en kunstnerisk prætention. 

Filminstituttet yder millionstøtte til dokumentarfilm, givet af konsulenter, der – åbenbart – er stav-

rende begyndere i journalistisk faglighed, men garvede gavtyve i dramaturgiens gænge. Deraf 

kommer selvmodsigelser som ”manuskriptbearbejdning” i en dokumentar. Eller ”instruktør” af en 

dokumentar. 

Hvor kommer motorcyklerne fra, som giver fede aftenbilleder og easy rider-stemning i ”Armadil-

lo”? Lejren er meget lille. Omgivelserne uden for lejren er mineret og følgelig dødsensfarlige at be-

væge sig ud i.  Ingen af de dusinvis af still fotografer, der har besøgt danske soldater i Afghanistan 

har taget billeder af soldater på motorcykler. Er motorcyklerne lige som stripperen dukket op med 

dokumentaristens økonomiske mellemværende? Eller måske med en manuskriptkonsulents? 

Min oprindelige begejstring for ”Armadillo” er forvandlet til modfaldenhed. Jeg genoverve-

jer filmen som en vurderingsmand udfylder en tilstandsrapport. Hov, der er råd i karmen! Betyder 

det, at hele hytten er rådden? 

”Armadillo” begyndte som et lovende svar. En godtgørelse af hvad dansk deltagelse i krigen i Af-

ghanistan indebærer. Nu ligner den et ubesvaret spørgsmål. En højt besunget filmdokumentar, der 

tiltuskede sig troværdighed ved at patte på journalistikken.  Alt imens den bag bifaldet fiflede ivrigt 

med fiktionens elementer. 

Her var fluen-på-væggen-metoden, blev man bildt ind. Her fremstillede virkeligheden tilsyneladen-

de sig selv. Men sandheden var i stedet, at det hverken var virkelighed, journalistik eller dokumen-

tarisk i begrebets egentlige forstand. 

Filmdokumentar er til gengæld en genre med potentielt stor anerkendelse i. Er det monstro derfor, 

det skorter på faglige begrundelser, når man spørger filmdokumentarister iført fadøl, hvorfor de er 

tiltrukket af en historie? Er det mere muligheden for at ophøje sig selv til auteur end chancen for at 

fortælle en væsentlig historie, der motiverer?  

 

Kilde: http://kastrup.blogs.berlingske.dk/2010/07/14/armadillo-patter-pa-journalistik/ 


