KROPPEN I KRIG
Kom ud til Paradislejren ved Vestvolden og se flmen KROPPEN I KRIG med 4 Afghanistan
krigsveteranter, Kristian, Martin, Henrik og Jakob, som binder fortid og nutid sammen igennem
deres oplevelser om det at være udsendt soldat i alarmberedskab for Danmark. Filmen er optaget
i Paradislejren, den gamle militærlejr, og kan ses på stedet på din smartphone/tablet via en QR
kode ved lejren, eller du kan se flmen på www.Forstadsmuseet.dk/#krig

Karoline H Larsen, KROPPEN I KRIG, 29min, HD still-billede, Jakob Frølund, 2015

•

udtalelse til undervisning, særligt gymnasier & HF

“Som underviser i historie og samfundsfag på Vordingborg Gymnasium & HF fylder den danske
krigsdeltagelse i Afghanistan og Irak efter årtusindskiftet en del i min undervisning. Det gælder i historie,
når jeg underviser eleverne i Danmarks placering i verden, og i samfundsfag når jeg underviser i den
danske udenrigspolitik. Typisk er kernen i undervisningen den politiske diskussion op til, under og efter
krigen.
Med flmen ”Kroppen i Krig” vil jeg have mulighed for at komme om bag det politiske aspekt i
krigen og se krigens udfordringer for ”kroppene”, der deltager i krigen. Karoline får i sin flm om Jakob,
Kristian, Henrik og Martin fortalt historien om fre soldaters tanker og liv efter hjemkomsten fra
Afghanistan og på en god måde ført os ind i de tanker, der opstår, når ”kroppen” bliver udsat for noget så
ekstremt som at deltage i krigshandlinger. Jeg tror ikke, at hverken mine elever eller jeg vil kunne forstå de
fre ekssoldaters oplevelser og tanker, men med flmen ”Kroppen i Krig” tror jeg, at vi har mulighed for at
komme lidt længere ind i tankemyldret hos de hjemvendte soldater.
At interviewene er optaget i Paradislejeren ved Den Københavnske Vestvold, giver en ekstra
dimension, hvor Karoline (instruktøren) får koblet de nutidige krigsoplevelser med fortidens krigstanker og
krigsfrygt i miniputstaten Danmark i slutningen af det 19. århundrede. I min undervisning er det netop
koblingen mellem fortiden og nutiden, som giver mulighed for forståelse af den verden vi lever.”
Nicolaj Rasmussen Christiansen

Se fakta om flmen næste side.

FAKTA:

KROPPEN I KRIG
Film 29min HD-video
En flm af Karoline H Larsen, creativeactions.com
Produceret i samarbejde med FORSTADSMUSEET.DK
Medvirkende
Jakob Frølund, delingsfører, ISAF 10
Kristian Højmann, sweeper, ISAF 10 og ISAF 15
Henrik Madsen, grupperfører ISAF 10, radiooperatør ISAF 15
Martin Pedersen, vognkommandør ISAF 10
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Instruktør Karoline H Larsen
Filmfotograf Lis Dyre
Filmklipper Dorrit Andersen
Grade og Online Ricco Højland
Klippeassistent Harald Lückow
Tonemester Ask Kæreby

