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Inledning 
År 1995 presenterade Lars von Trier Dogme 95-manifestet (av Lars von Trier och Thomas 

Vinterberg) vilket har placerat den danska filmen högt i kurs på den världsomspännande 

filmkartan. Både de filmer som producerats som dogmafilmer men även själva konceptet har 

spridit sig och det är idag endast tio av 34 dogmafilmer som har Danmark som 

ursprungsland.1 Redan innan detta hade Danmark dock gjort sig ett namn som ett land där 

professionalism och det konstnärliga kanske var viktigare än att producera så kallade 

blockbusters. En del av framgången tillskrivs även filmlagen från år 1972 som öppnar upp för 

nyskapande konstnärer och med hjälp av olika konsulenter underlättar det offentliga stödet till 

nationell filmproduktion.2 3 Dogme 95-manifestet är bara ett av Triers många manifest om hur 

film bör se ut, men onekligen det som varit mest bearbetat och därmed väckt mest intresse.4  

Dogmaboomen kom sedan inte förrän år 1998 med Festen (Vinterberg) och Idioterna (von 

Trier) och i svallvågorna av denna boom, eller rent utav som protest mot den producerade 

Danmark gång på gång högkvalitativa filmer. Filmer som inte nödvändigtvis relaterade till 

Dogme på ett rent filmtekniskt sätt, men där omvärldens syn på Danmark som producenter av 

filmer med hög konstnärlig kvalité skapade möjligheter att bryta med traditionella 

filmskaparkonventioner.  

Regissören Rumle Hammerich presenterade, i sin roll som chef för DR Drama, 

år 2002 ett nytt koncept på Cannes-festivalen, nämligen Director´s Cut. Det är ett koncept 

som uppstått i ett samarbete mellan Nordisk Film och TV2 och som med Hammerichs egna 

ord beskrivs som: ”Det er dogme, bare uden regler.”5 Peter Schepelern förklarar begreppet 

ännu lite närmre: ”Det drejer sig om billige, ubureaukratiske producerede film, der sigter på at 

udnytte billigheden til sikring af kunstnerisk frihed.”6 Director´s Cut har, precis som 

Dogmamanifestet, också ett par förhållningsregler: 

 

1. Så litet team som möjligt för att vara så mobil som möjligt. 

2. Berättelsen och skådespelarna står i centrum. 

3. Filmerna spelas in på location och vi sätter produktionskontoret ”i mitten” av 

inspelningsplatserna, vilket innebär kortare restid och att vi kan filma mer. 
                                                
1 Official Dogme 95 – website, http://www.dogme95.dk/menu/menuset.htm (2007-01-05) 
2 Bilaga 1 
3 Ove Christensen, Nøgne billeder, de danske dogmefilm Viborg, Medusa 2004, s. 7 
4 Bilaga 2 
5 Peter Schepelern, Filmen ifølge Dogme, Anders Toftgaard & Ian Halvdan Hawkesworth, Nationale spejlinger - 
tendenser i ny dansk film, Köpenhamn, Museum Tusculanus Forlag 2003, s. 94 
6 Ibid. 
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4. Kort inspelningstid, men lång klipptid. 

5. Den relativt låga budgeten gör att vi kan komma till produktionsbeslut snabbare samt att ju 

mindre pengar som står på spel desto modigare filmer törs vi göra.7 

Filmen Reconstruction (2003), som uppsatsen ämnar behandla, är den andra 

filmen i Director´s Cut-serien (den första är Lykkevej från 2003) och huruvida den håller sig 

till reglerna är svårt att avgöra bara genom att se på filmen. Tydligt är att den andra och tredje 

regeln är följda medan övriga mer handlar om själva arbetet bakom. Däremot kan tekniker 

och grepp från dogmamanifestet spåras och även komponenter som bryter helt mot ”de tio 

budorden”8  

 Christoffer Boe utgör tillsammans med Tine Pfeiffer (producent), Manuel Claro 

(foto) och Morten Green (ljud) Hr. Boe & Co. Dessa fyra fann varandra på filmskolan och 

började redan där att göra film tillsammans. Boe berättar hur de delar en önskan om att göra 

något eget med egna regler, de delar även de stilistiska värderingar som är tydliga såväl i 

Reconstruction som i deras senaste film Allegro.9 

 

 

Syfte 
Uppsatsens syfte är att analysera och bena ut den narrativa konstruktionen i Reconstruction 

och därigenom skapa en större förståelse för vad som är fiktivt och vad som är ”fiktivt inom 

fiktionen”. Syftet är även att söka urskilja potentiella bakomliggande tankar och 

förhållningssätt. 

 

 

Frågeställning 
Reconstructions kausala förlopp hänger inte alltid samman och filmen kantas emellanåt av en 

berättarröst, som är en av huvudpersonerna, vid två tillfällen ser vi dessutom samma person 

skriva om vad som händer eller har hänt i filmen. Därav kommer min första fråga: 

- Vad, i filmen Reconstruction, är fiktivt och vad är ”fiktivt inom fiktionen”? 

                                                
7 Daniel Lundquist, Lars G. Lindström, film producer, http://pilot.dvoted.net/content/view/39/89/lang,en_GB/ 
(2006-11-06) 
8 Bilaga 3 
9 Intervju på dansk Dvd-utgåva av Reconstruction © 2004, Nordisk Film Production & Director´s Cut 
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Den andra frågan rör snarare filmens identitet i fråga om genre och tankar om nationalitet. 

Genom att studera tematiken och relationen till staden/landet hoppas jag kunna identifiera en 

mer ingående karakterisering än bara begreppet ”kärleksdrama”10 

 

 

Metod  
Den primära litteraturen kommer i uppsatsen att vara David Bordwells Narration in Fiction 

Film. Den kognitiva analysteorin som däri beskrivs kommer att stöttas upp av The Reality of 

Illusion, an Ecological Approach to Cognitive Film Theory (Joseph D. Anderson) och delvis 

kritiseras med hjälp av The Cognitive Semiotics of Film (Warren Buckland). Filmens form 

kommer även att diskuteras utifrån det faktum att det är en dansk samtida ”konstfilm”. Till 

detta används Nationale spejlinger, tendenser i ny dansk film (red. Anders Toftgaard och Ian 

Halvdan Hawkesworth) och Nøgne billeder, de danske dogmefilm (red. Ove Christensen). 

Filmen kommer att närläsas med inspiration av läsningen av Lost Highway i Studying 

Contemporary American Film, a Guide to Movie Analysis (Thomas Elsaesser och Warren 

Buckland). För att komma ännu lite närmare filmens kärna så kompletteras den kognitiva 

analysen av betraktelser gällande tematiken i filmen men också ur nationella och 

internationella aspekter. Dessa perspektiv behandlas med hjälp av intervjuer av Christoffer 

Boe, delvis från nättidningar och delvis från Dvd-utgåvans bonusspår.11 På Dvd-utgåvans 

bonusspår finns även ett samtal mellan Mogens Rukov och Peter Schepelern som kommer att 

nyttjas. Dessa senare källor verkar även som inspirationskällor genom hela uppsatsen. 

 

 

                                                
10 Vilket är den tilldelade kategorin i fråga om distribution. 
11 Dansk utgåva av Reconstruction © 2004, Nordisk Film Production & Director´s Cut 
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Teori 
Ett kognitivt perspektiv ur psykologisk synvinkel beskrivs i boken Psychology, The Science of 

Mind and Behaviour så här: 

 
Derived from the Latin word cogitare (”to think”), the cognitive perspective examines how we 

percieve, organize, and store information in our minds and how mental processes influences 

behaviour. In this view, humans are information processers and problem solvers whose actions are 

governed by thought and planning.12  

 
Teorin som kommer att användas för att få svar på mina frågeställningar kommer främst att 

vara kognitiv med fokus på narrativitet och konstruktion. Den kognitiva filmteorin grundas 

hos de ryska formalisterna som i början av 1900-talet framlade hur människan automatiskt 

uppfattar och förstår vissa konstruktioner. David Bordwell beskriver i Narration in Fiction 

Film hur denna automatik baserar sig på olika schemata, det vill säga, olika kluster av 

kunskap, erfarenheter och hypoteser. I en process, exempelvis vid filmtittande, prövas hela 

tiden perceptuella hypoteser för att förstå helheten. Dessa hypoteser uppstår ur ett schema och 

kan efter ett tag bekräftas eller motbekräftas. Detta förlopp kan i sin tur, baserat på nya 

erfarenheter, skapa ett helt nytt schema att utveckla hypoteser från. Filmtittandets 

beståndsdelar är:  

1. Perceptuella kapaciteter, vad människans sinnen rent fysiskt kan uppfatta. 

2. Förkunskaper och erfarenheter 

3. Filmens material och struktur, själva konstruktionen i form av klipp, ledtrådar och så 

vidare.13  

Vidare menar litteraturvetaren Meir Sternberg att hypoteser kan delas in i olika 

kategorier.14 Först och främst är de antingen curiosity hypotheses eller suspense hypotheses. 

Detta innebär alltså att tittaren antingen frågar sig vad som har hänt eller vad som kommer att 

hända. Därefter kan hypoteserna kategoriseras beroende på hur sannolika de är och hur 

exklusiva de är, d.v.s. är det en hypotes som utesluter andra hypoteser eller finns det 

valmöjligheter?15  

Andra begrepp som frekvent förekommer inom filmteorin är fabula (story) och 

syuzhet (plot). I korthet så är fabulan själva historien som tittaren återskapar med hjälp av 

                                                
12 Michael W. Passer, Ronald E. Smith, Psychology, The Science of Mind and Behaviour, andra upplagan, New 
York, McGraw-Hill Companies 2004, s. 12 
13 David Bordwell, Narration in the Fiction Film, London, Methuen 1985, s. 33 
14 Meir Sternberg, citerad i Bordwell, Narration in Fiction Film, s. 33 
15 Bordwell, s. 48 
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ledtrådar i filmen. Syuzhet är själva arrangemanget och presentationen av fabula i filmen.16 

Det är alltså utvalda delar av fabula som syuzhet visar och kombinerar på olika sätt. Detta 

urval skapar självklart tomrum (hädanefter: gaps) som tittaren själv måste fylla.17 Dessa gaps 

kan, liksom hypoteser, kategoriseras för att på så vis tränga ännu djupare in i filmens 

konstruktion. Gaps kan vara temporära eller permanenta, och därmed antingen fyllas ut/ges ett 

svar innan filmen är slut eller inte. Vidare kan de vara diffusa eller fokuserade. Diffusa gaps 

får generella svar och fokuserade gaps får precisa svar. Diffusa gaps genererar alltså icke-

exklusiva hypoteser och fokuserade genererar exklusiva. Till sist kan gaps delas in i huruvida 

de är exponerade (flaunted) eller dolda (suppressed). Ett exponerat gap gör tydligt för tittaren 

direkt att det finns information som ännu inte kommit fram, medan ett dolt gap inte ger 

tittaren den kunskapen förrän själva svaret kommer.18 

Den kognitiva teorin tar även upp hur kommunikativ en narration är, det vill 

säga, hur mycket tittaren får reda på om själva fabulan. Det tas också i beräkning hur mycket 

filmens karaktärer vet. Huruvida tittaren vet mer, mindre eller lika mycket som en viss 

karaktär. Narrationen kan också kommunicera ett visst mått av självmedvetenhet, där 

betoningen ligger på i vilken utsträckning filmen visar ett medvetande om att den adresserar 

en publik. Detta kan visas på ett flertal olika sätt, till exempel genom voice-overs, karaktärer 

som adresserar kameran, fokus på stilistiska element istället för narrativa och så vidare.19 För 

att exemplifiera tar Bordwell upp bland annat melodramen och detektivhistorien. Han menar 

här att melodramen är mycket kommunikativ och detta framförallt gällande karaktärers 

emotionella status. Detektivhistorien skiljer sig här genom att inte vara särskilt kommunikativ, 

speciellt inte med känslor men heller inte med information om fabula. Tittaren vet sällan 

särskilt mycket mer än huvudpersonen och tillsammans med denne så undrar tittaren hela 

tiden vad som kommer att hända härnäst. I melodramen undanhålls inte information om 

fabula på samma sätt utan tittaren är istället nyfiken på hur karaktärerna kommer att reagera 

känslomässigt på händelser.20  

Filmen Reconstruction ligger närmast melodramen men också konstfilmen (i 

motsats till klassisk film) som Bordwell också tar upp. En konstfilm kan kort sammanfattas 

som en film där syuzhet inte är lika tydlig som i klassisk film. Det finns fler permanenta och 

dolda gaps och dess ”verklighet” är mer mångfacetterad än den klassiska filmens ofta enda 

                                                
16 Bordwell, s. 49-50 
17 Bordwell, s. 54 
18 Bordwell, s. 55 
19 Bordwell, s. 57-59 
20 Bordwell, s. 70 
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sanning. Konstfilmen har en hög grad av självmedvetenhet och visar detta genom alternativa 

kameravinklar, kameraåkningar, ljus- eller ljudsättningar och så vidare. Den använder sig 

även gärna av mise-en-scène för att förstärka en karaktärs känslotillstånd, exempelvis genom 

attribut, scenografi eller sceneri. Att konstfilmen snarare lockar fram en subjektiv tittare än en 

objektiv, rättfärdigar till exempel repetitioner av enstaka händelser eller scener och 

omkastning av scenernas ordning (syuzhet omarrangerar fabula). 21 

Warren Buckland kritiserar i sin bok The Cognitive Semiotics of Film (2004) 

Bordwells teorier och menar att dessa måste drivas ännu ett steg längre, få in inslag av 

semiotiken och därmed utgöra en fullt användbar teori. Han hänvisar bland annat till hur 

Bordwell ”… has rejected the communication model of narration, the role of the narrator, and 

has developed a disembodied theory of schemata.”22 

Istället för att, som Buckland anser, involvera semiotiken i denna teori så 

kommer Joseph D. Andersons ekologiska teorier att komplettera Bordwell i just denna 

uppsats.23 Anderson föreslår att berättandet och förmågan att själv ta in och rekonstruera en 

berättelse, för att därigenom förstå och få ordning på den komplicerade världen, är en av de 

mest kraftfulla mekanismer i människans sinne.24 Det som är mest aktuellt, för denna uppsats, 

är Andersons föreställningar om berättaren. Oavsett om det finns en faktisk berättare eller 

inte, så söker tittaren automatiskt efter den outtalade berättaren. Detta för att klargöra dennes 

relation till historien, vilket hjälper tittaren att själv bilda sin egen uppfattning om historien.25 

Alla filmer innehar ett visst mått av självmedvetenhet som gör att tittaren vet att han/hon får 

en historia berättad för sig. Hur blir det då om berättaren är synlig? Anderson menar att detta 

förändrar tittarens uppfattning ännu en gång. Berättarens intentioner och relationer kan 

förtydligas med hjälp av minspel och tonfall, men denne berättare är alltid en konstruktion av 

den egentliga berättaren (filmskaparen).26 På så vis får tittaren två relationer att förhålla sig 

till. Detta kan antingen försvåra perceptionen av historien, eller så väljer tittaren att fokusera 

på den synlige berättaren och därmed ”åka snålskjuts” på dennes framställning. 

Thomas Elsaesser och Warren Bucklands kognitiva analys av Lost Highway har 

som utgångspunkt att läsa av hur filmen kan förstås, baserat på dess basstruktur och hur 

                                                
21 Bordwell, s. 205-209 
22 Warren Buckland, The Cognitive Semiotics of Film, Cambridge, The Press Syndicate of the University of 
Cambridge 2004, s. 39 
23 Joseph D. Anderson, The Reality of Illusion: an Ecological Approach to Cognitive Film Theory, Carbondale, 
Southern Illinois University Press 1996 
24 Anderson, s. 145 
25 Anderson, s. 151 
26 Anderson, s. 150 
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narrationen förmedlar detta till tittaren.27 För att komma fram till det så används just det ovan 

nämnda systemet med hypoteser av olika slag, ledtrådar och gaps. Resultatet är mångtydigt då 

det onekligen finns ett flertal detaljer som det inte går att hitta en konkret förklaring till. Det 

kan endast spekuleras i möjliga lösningar. Exempelvis så uppstår det bryderier gällande 

karaktärer och dess stabilitet. De två huvudkaraktärerna antar plötsligt en annan gestaltning, i 

form av andra skådespelare eller alternativ beklädnad/make up, i mitten av filmen för att 

sedan återgå till utgångskaraktärerna i slutet. Det är omöjligt att avgöra huruvida det är en 

transformation (Elsaessers och Bucklands förslag), helt andra karaktärer eller något annat 

förslag. Den temporära ordningen ställer även den till med problem. Elsaesser och Buckland 

hävdar att den, istället för att vara organiserad linjärt, framstår som en loop eller som ett 

möbius-band.28 De avslutar sin analys med att understryka att syftet inte är att lösa alla gåtor i 

Lost Highway utan snarare att se möjliga svar baserat på filmens uppbyggnad.29 Med samma 

utgångspunkt måste denna uppsats och forskningen omkring studeras. 

 

 

Begränsningar 
Reconstruction erbjuder en uppsjö av analyserbara fragment, både narrativt sett och tekniskt 

sett. Denna uppsats kommer att fokusera på den narrativa problematiken och de filmtekniska 

särpräglarna kommer därmed att hamna i skuggan.  

 

 

Disposition 
Till att börja med kommer filmen Reconstruction att analyseras scen för scen. Analysen är 

emellanåt enbart övergripande för att senare förtydliga utvalda scener och signifikanta 

repliker. Denna första del av analysen görs främst med Bordwells teorier som underlag. Efter 

detta så följer en fördjupning gällande tematiken i filmen där informationen och 

resonemangen framförallt är hämtade från kommentatorspår och intervjuer på Dvd-utgåvan. 

Dessa intervjuer spelar också en viktig roll i efterföljande kapitel som ämnar behandla 

nationaliteten, identifikationen av staden och den så kallade skandinaviseringen i dansk och 

                                                
27 Thomas Elsaesser och Warren Buckland, Studying Contemporary American film – a Guide to Movie Analysis, 
London, Arnold Publishers, 2002, s. 169 
28 Yta med bara en sida. Kan tillverkas genom att en pappersremsa vrids ett halvt varv varefter ändarna klistras 
ihop. (www.ne.se sökord: möbius band, 2006-12-04) 
29 Elsaesser och Buckland, s. 185-186 
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nordisk film. Förutom intervjuerna är kapitlet till stora delar baserat på olika artiklar i 

antologin Nationale Spejlinger – tendenser i ny dansk film.   

 

 

Reconstruction i korthet 
Filmen utspelar sig i Köpenhamn i nutid och huvudkaraktärerna är det gifta, svenska paret 

August och Aimee och det yngre paret Alex och Simone. Alex och Aimee träffas en kväll och 

inleder en relation. Filmen handlar om denna affär och problematiken runt den. Det som är 

signifikant för filmen är att historien inte följer ett naturligt kausalt förlopp. Ett par som i en 

scen legat omslingrade i sängen kan i nästa scen vara främlingar för varandra och så vidare. 

Denna förvirrande icke-kontinuerliga uppbyggnad genomsyrar hela filmen. 

 

 

Analys 
Scen 1-11 
Filmen börjar med en svartvit, flimrig bild där en man (Klaus Mulbjerg) träder in i ett 

strålkastarljus (scen 1). Denne man tar sin cigarett ur munnen och får den till slut att sväva 

mellan händerna. En berättarröst kommer in och kommenterar vad det är som händer.30 Från 

första början uppstår det alltså ett temporärt, fokuserat och exponerat gap gällande vem denne 

mannen är och vad innebörden av detta magiska trick är. Berättaren låter tittaren veta att 

historien ska ta sin början och i scen 2 kommer en man (Nicholaj Lie Kaas) in på en folktom 

gata och går mot kameran, berättaren ändrar sig strax och mannen kommer in ännu en gång, 

men denna gång är gatan full av människor. Redan här ställs tittaren inför ett problem och 

tvingas till att konstruera hypoteser. Utspelar sig de två klippen vid två olika tillfällen eller 

börjar historien om? Hypotesen kommer närmast en curiosity hypothesis där tittaren frågar sig 

hur det egentligen gick till. Denna hypotes är icke-exklusiv då den inte utesluter någon annan.  

Scen 3 förstärker ovissheten då samme man kommer in på en bar och möter en 

kvinna (Maria Bonnevie). Berättaren förklarar att detta inte är början och därmed antar 

tittaren att detta är en scen som kan upprepas senare i filmen. Scenen repeteras direkt ur olika 

vinklar för att till sist helt börja om och ta en annan vändning än tidigare. Tittaren blir nu 

varse om att det faktiskt är historien som börjar om och därmed kan hypotesen begränsas 

ytterligare. Berättaren förstärker denna hypotes genom orden: ”Allt är film, allt är 
                                                
30 Se bilaga 4 
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konstruktion” och Andersons text om berättaren ställs på sin spets. Filmen visar en fiktiv 

berättare (berättad av filmskaparen) som i sin tur berättar en, för honom, fiktiv historia. 

Samtidigt så uppstår det ett gap i historien eftersom tittaren är i behov av en förklaring till 

varför denna scen upprepas. Det är ett temporärt, diffust och exponerat gap, då svaret kommer 

senare i filmen men dock inte är ett konkret svar. I scen 4 bestämmer sig berättaren för att ”ta 

det från början” och scen 5 utgör titelspåret. I scen 6 börjar det mycket riktigt från början och 

de fyra huvudpersonerna beskrivs kort. Berättaren låter tittaren veta att han själv är en av de 

fyra då han beskriver sig som ”jag, August” (Krister Henriksson). Det faktum att de två 

kvinnorna spelas av samma skådespelerska utgör även det ett temporärt, diffust och exponerat 

cut. Berättaren förklarar att Alex och Aimee ska mötas. Tittaren har redan sett dem mötas på 

baren och det förmodas att det är den episod som berättaren hänvisar till. Samtidigt (scen 7) 

faller en man handlöst. Denna scen skapar två sorters gap. Det första fokuserar på vem 

personen är. Det är ett temporärt, fokuserat och exponerat gap, då tittaren frågar sig vem det 

är men samtidigt har skapat hypotesen om att det skulle kunna vara Alex, baserat på kläderna 

som ser ut att vara de som han bar i de första scenerna. Hypotesen baseras även på att Alex är 

den enda man med liknande utseende som tittaren vet är med i filmen, detta gör hypotesen 

exklusiv. Det andra gapet är också temporärt och exponerat, men denna gång är det diffust. 

Tittaren måste fråga sig vad det är som händer. Huruvida mannen faller på riktigt eller inte 

och i vilket fall som helst, vad som har lett till det. 

Scen 8 utspelar sig på hotellet i Köpenhamn där August och Aimee bor. Det är 

inte längre en berättarröst som förklarar, så tittaren får uppfattningen att det inte längre är 

Augusts historia som berättas utan filmskaparens historia om de fyra huvudkaraktärerna. 

August och Aimee verkar ha en stel relation och detta bekräftas när Augusts förläggare 

Monika (Ida Dwinger) ringer och ber honom komma ner. Av Aimees reaktion att döma så har 

detta hänt flera gånger förut. Precis innan August går så säger han till Aimee: ”Jag tror jag är 

färdig med historien snart. Bitarna börjar falla på plats. Jag tror jag vet hur de träffas.” 

Tittaren får ännu en anledning att ana hur mötet mellan Alex och Aimee endast sker i Augusts 

historia.  

Scen 9 och 10 visar Alex bakgrund. I scen 9 presenteras vännen Leo och i scen 

10 är Alex på restaurang med sin far och flickvännen Simone, som har presenterats i scen 6. 

Alex lämnar restaurangen och Simone ska möta honom senare. I scen 11 lämnar Aimee 

hotellet.  
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Scen 12-23 
I scen 12 är det dags för mötet mellan Alex och Aimee. Men istället för att de möts på en bar, 

som tittaren har förutsatt, baserat på tidigare scener, så möts de i metron dit Simone också 

kommer till slut. Innan Simone dyker upp med andan i halsen så möts Alex och Aimees 

blickar när de står och ser på mannen från scen 1 som utför samma magiska trick med sin 

cigarett. Det gap som uppstod i den första scenen fylls här av det faktum att mannen är en 

främling vars funktion tycks vara just att Alex och Aimee ska mötas. Med sin magi lyckas 

mannen alltså locka till sig de två för att de till slut ska upptäcka varandra där de står mittemot 

varandra, vilket de förmodligen inte hade gjort utan mannen som uppträder. Alex och Aimee 

samtalar dock inte, bortsett från när han, i metron, frågar henne om han ska tända hennes 

cigarett, så därför kan tittaren inte utesluta att de har mött varandra tidigare eller att mötet på 

baren faktiskt kan se ut som i scen 3. Strax innan Alex rusar av metron för att följa efter 

Aimee så lägger Simone en lapp i hans ficka där det står: ”Älskar dig. Hoppas du vet.”. Detta 

får tittaren veta genom en voice-over av Simone. Alex lämnar Simone ensam kvar på metron 

och följer efter Aimee. Hon går in på en bar (scen 13) och han följer till slut efter. Han går 

fram till henne och scenen som följer liknar scen 3 men det är en annan bar och dialogen är 

något annorlunda. Likt scen 3 så börjar det med att de inte känner varandra, varpå det plötsligt 

förändras och de verkar ha ett förflutet tillsammans. För tredje gången ser tittaren dessa två 

mötas, men kan fortfarande inte sätta fingret på när de egentligen lärde känna varandra. I scen 

14 lämnar de baren och hamnar till slut på hennes hotellrum. Efter ett montage av stillbilder 

på paret i sängen ser tittaren i scen 15 August. Han sitter ensam på sitt hotellrum och skriver. 

En närbild på texten visar att det är inledningen av filmen som han sitter och korrigerar. Det 

berättar för tittaren att August är författare och skriver en bok där både han själv och hans fru 

är med. Det förklarar även det gap som uppstod i scen 2 och 3 och sedan förstärktes i scen 13, 

där scener repeterades och förändrades. Dessa repetitioner skulle kunna vara Augusts 

korrigeringar och omskrivningar. De textrader som finns att utläsa på Augusts blad hänvisar 

till övergången mellan scen 1 och 2 och slutet av scen 4. Detta innebär att även den scenen 

mellan August och Aimee på hotellet innefattas i den ”fiktiva fiktionen”. Tittaren måste då 

fråga sig just den fråga som den här uppsatsen ämnar utreda. Vad tillhör egentligen filmens 

verklighet och vad är bara händelser i Augusts roman? Denna fråga, eller detta gap, förblir 

permanent (och diffust) då tittaren inte får ett konkret svar utan enbart kan skapa hypoteser 

om hur det skulle kunna vara. 
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Scen 16 utspelar sig morgonen därpå när Alex vaknar i Aimees säng. Han smyger upp, klär på 

sig och plötsligt kommer han ut ur duschen i bara handduk. Detta skulle kunna vara en av 

Augusts omskrivningar men även en kort tidsellips där Alex helt enkelt har ångrat sig och gått 

in i duschen istället för att gå hem. När Aimee står i duschen lämnar Alex sin tändare och ett 

meddelande om att mötas senare. Han möter sedan August i korridoren och måste då ursäkta 

att han precis har gett bort sin tändare när August ber om eld till sin cigarett. När August 

sedan i scen 17 kommer in på hotellrummet ser han sängen som är i oordning, men även Alex 

lapp och tändare. August går ut igen och väntar plågad ett ögonblick innan han går in igen och 

möter Aimee som gjort i ordning sängen och de båda låtsas som ingenting. August talar igen 

om romanen vilket gör det besvärligt för tittaren att veta vilken verklighet de två befinner sig i 

för tillfället. I scen 19 och 21 bestämmer de sig för att resa iväg men hindras av att Monika 

ringer och August tvingas jobba igen. Scen 18, 20, 22 och 23 visar hur Alex inte har något i 

sitt gamla liv kvar. Hans lägenhet är borta och varken Leo, Simone eller hans far känner igen 

honom. Scen 23 avslutas med den fallande mannen från scen 7. De två gaps som uppstod i 

den scenen fylls nu. Tittaren blir övertygad om att det är Alex som faller och att det 

förmodligen symboliserar hans sinnesstämning, vilket, enligt Bordwell, passar väl in i 

konstfilmsgenren. Dessa scener är svåra att placera in i Augusts klassiska kärleksroman och 

tittaren måste därför anta att detta faktiskt sker, bortsett från Alex fall som är symboliskt. Det 

är dock problematiskt att organisera dessa fragment till en realistisk bild vilket leder till ett 

antal hypoteser. Dessa kan bland annat vara: 

1. Alex relationer med dessa människor är skapade av August och i ”verkligheten” 

känner de alltså inte varandra. 

2. Alex relationer med dessa människor är verkliga men själv är han kvar i romanen vari 

han inte känner dem. 

3. Romanen och dess karaktärer har ”fått eget liv” och karaktärerna rör sig då inom 

romanens ramar men utanför Augusts kontrollfält. 

Vanskligheten med alternativ ett är frågan om hur Alex i så fall kan veta allt han faktiskt vet 

om till exempel Simone och sin granne fru Banum. Problemet med alternativ två är det 

faktum, som redan är nämnt, att tittarens schema (baserat på västerländska, nutida standarder) 

inte helt accepterar en sådan överträdelse mellan olika sfärer i den klassiska roman som 

August antyds skriva. Alternativ 3 är det som filmiskt sett ger mest mening men det är också 

det alternativ som är mest komplicerat för tittaren att acceptera. Detta eftersom det inte längre 

handlar om enbart två olika världar (romanens och den fysiska) där den ena har en 

förutbestämd historia medan den andra tillåter förändringar. Trots att tittaren inte vet hur 
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Augusts historia slutar så finns det en trygghet i vetskapen om att det finns någon som styr, 

och om detta skulle förändras (som alternativ 3 föreslår) så rubbar det i sin tur tryggheten och 

tittaren får plötsligt två, eller fler, historier där vad som helst kan hända.  

 

Scen 24-36 
I scen 24 går Alex in på den restaurang där han har bestämt möte med Aimee. Han går in på 

toaletten och intalar sig själv att hon kommer att komma. När han går ut så står hon där. 

Lättad inser Alex att hon känner igen honom. Aimee ursäktar sig, går in på toaletten och när 

hon kommer ut så verkar hon plötsligt inte känna Alex längre. Scen 25 visar en disträ August 

och scen 26 fortsätter där scen 24 slutade. Alex ser Aimee sitta vid baren och till slut kommer 

hon och frågar om hon får slå sig ner. Ännu en gång lär de känna varandra på nytt och Alex 

berömmer Aimees tändare som för ett par timmar sedan var hans. I scen 27 står August 

utanför restaurangen och tittar in på Alex och Aimee. Samtidigt hörs en intervju med 

författaren August, där han talar om kärleken, och alternerande visas bilder på intervjun och 

på August som ser paret lämna restaurangen. Scen 24 till 27 gör att tittaren ännu en gång 

måste tänka om. Bortsett från en flashback (Simone i scen 10) och ett par repetitioner så har 

filmens syuzhet varit kronologisk. Denna kontinuitet hotas nu genom att August i så fall 

skulle befinna sig på två platser samtidigt. Mötet i scen 26 skulle kunna likna en repetition 

men eftersom Alex i denna scen vet att de har träffats innan, och tillbringat natten ihop, så kan 

scenen inte klassas som en repetition på samma sätt som scen 3 och scen 13. Det är inte längre 

möjligt för tittaren att separera scener i kategorierna ”verkligt” och ”fiktivt” då det häntyds att 

de två världarna har blandats. Detta underbygger den tredje av de hypoteser som uppstod i 

samband med scen 18, 20, 22 och 23 då scen 24 och 26 tillsammans omöjligt kan följa en 

kontinuitet i vare sig romanens eller verklighetens värld. Detta förklarar även scen 25 och 27 

där August själv sitter i en intervju medan den August som är i romanen lever sitt eget liv och 

till sin bestörtning ser sin fru springa iväg med en ung man. Detta är en, säkert av flera, trolig 

hypotes som svarar till frågeställningen i samband med scen 15.  

I de scener som följer (scen 28-31) så verkar kontinuiteten ha hittat tillbaka och 

det är återigen en enkel kärlekshistoria. Alex och Aimee går nyförälskade runt i Köpenhamn 

och bestämmer sig till slut för att åka till Rom. Aimee ger Alex sin ring som bevis på att de 

ska träffas igen och går sedan till August för att säga farväl och Alex säljer sin kamera för att 

kunna köpa biljetter. Till slut lämnar han ett meddelande på Aimees hotell om var och när de 

ska träffas, samtidigt hittar han lappen som Simone lämnat i hans ficka i scen 12. Senare på 
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kvällen (scen 32) så ser han Simone och Aimee stå och se på varandra genom ett skyltfönster. 

Eftersom de spelas av samma kvinna och nu tilltalar Alex tillsammans så förändras bilden av 

dem. Snarare än att vara två olika kvinnor så verkar de gestalta två sidor av samma kvinna. 

Det exponerade cut som uppstod i scen 6 har under filmens gång snarare blivit ett dolt cut då 

tittaren har accepterat att det är samma skådespelerska, kanske med motiveringen att det är en 

konstfilm, men här (och framöver) så visar det sig att det även har en narrativ funktion. I scen 

33-36 får tittaren se hur Aimee packar och lämnar en lapp till August. Alex går, för att säga 

farväl, till baren där Simone sitter med vänner och nu känner hon igen honom. August läser 

lappen och Aimee kommer till baren där hon ska möta Alex. 

 

Scen 37-41 
I scen 37 känner Simone plötsligt inte längre igen Alex men ber honom ändå att stanna. Det 

klipps till Aimee som sitter ensam och väntar. Alex försöker ringa men telefonen fungerar 

inte. Till slut när han ska gå så ber Simone honom kyssa henne. Han gör det och samtidigt 

bryter Aimee ihop. Här gör klippningen mellan de två scenerna att hypotesen från scen 32 

förstärks då tittaren nästan får uppfattningen att Aimee känner att hennes älskade kysser en 

annan/valde den andra kvinnan. Alex rusar genom gatorna och när han till slut kommer fram 

så har Aimee gått. Han springer ut igen och plötsligt när han vänder sig om så står hon där. 

Han ber om ursäkt och förklarar att han ”skulle lige selv forstå det”. Med dessa ord förstår 

tittaren att Alex har lämnat något bakom sig, i detta fall Simone. För att följa hypotesen om 

romankaraktärernas egna liv så skulle detta innebära att Alex har valt att avsäga sig sitt gamla 

liv för att istället skapa ett nytt tillsammans med Aimee, utifrån rollen som Alex i romanen. 

August berättarröst och bilder av när han skriver kommer tillbaka i scen 38. Han skriver hur 

Alex har vacklat i det avgörande ögonblicket. ”Han håller på att mista Aimee. Det sista han 

har.”, detta visar både hur August har tagit tillbaka kontrollen över sin roman och förstärker 

dessutom teorin om att Alex har övergivit allt annat för Aimees skull. Det klipps mellan bilder 

av Aimee och Alex och bilder där August skriver. August förklarar att det nu krävs ett test för 

Alex kärlek. ”Vänder han sig om, tvivlar han, försvinner hon.”. Detta ultimatum känns igen i 

den grekiska mytologin där Orfeus går ner i underjorden för att hämta tillbaka sin älskade 

Eurydike. Hades ställde då samma krav som Alex ställs inför i Reconstruction, om han vänder 

sig om så försvinner hon.31 Alex går ett par meter framför Aimee och de går under tystnad 

med icke-diegetiska stråkar som ökar till ett crescendo på slutet. Till slut är de på tågstationen 
                                                
31 Helen Morales, Mytologi – Gudar, hjältar, myter, red. Arthur Cotterell, översättning Olle och Monica Sahlin, 
Viken, Replik in Sweden 2005, s. 74-75 
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vid Köpenhamns flygplats Kastrup och Alex stannar till. Liksom Orfeus överväldigades av 

längtan och oro så vänder Alex sig om och står då ensam kvar på perrongen. 

Alex tar sig snabbt till hotellet där Aimee och August är på väg att checka ut 

(scen 39) och rusar fram till Aimee som nu inte känner igen honom. Hon viftar bort honom 

och med en sista blick på honom lämnar hon och August oberörda hotellet. I scen 40 är Alex 

tillbaka hos den sovande Aimee. De befinner sig dock inte i hotellrummet där natten 

tillbringades. Han lämnar tillbaka hennes ring och kysser henne farväl. Berättarens röst 

kommer in och avslutar sin berättelse. Alex går tillbaka på den första gatan han kom på i scen 

2. Denna gång är den först folkfylld, varpå berättaren ändrar sig och scenen upprepas fast på 

en tom gata. Alex vänder sig mot kameran och meningen från scen 3, ”Allt är film, allt är 

konstruktion, och ändå gör det ont.” upprepas. Dessa sista ord uppfattas nästan som om de var 

riktade till Alex. Mannen som drogs in i en främlings roman för att sedan inte hitta ut igen. 

Till sist visas främlingen med cigaretten igen (scen 41), från scen 1 och scen 12. 

Denna gång är det ingen berättarröst utan han ackompanjeras av Fred Astaire som sjunger 

Night & Day (Cole Porter). Efter att mannen tagit cigaretten igen och fört den till munnen så 

går han upp i rök. Den förklaringen som erhölls i scen 12 förstärks nu. Mannen fanns där för 

historiens skull, för att Aimee och Alex skulle mötas, och när historien nu har lidit mot sitt 

slut så finns det inte heller någon anledning för mannen att stanna kvar.  

 

 

Fördjupning 
Scen 3  

Denna första märkliga scen visar sig innehålla mycket mer än det som syns från början. 

Aimees och Alex första möte verkar relativt naturligt, när scenen sedan fortlöper så övergår 

det till att Alex är berättaren. Han målar upp en hypotetisk bild av hur deras möte och farväl 

skulle kunna se ut. Han beskriver en slags förkortad version av de 24 timmar som de har 

tillsammans. De möts på en bar och utan att känna varandra sätter de sig ner tillsammans. De 

pratar ett tag och allteftersom natten går så inser de att de faktiskt älskar varandra. Strax efter 

denna insikt vet de också att det innebär att de måste ta farväl av varandra. De visar upp ett 

stereotypiskt kärleksdilemma, där två människor möts och finner den ”äkta kärleken” men det 

är omöjligt för dem att lämna sina gamla liv och de tvingas därför att avsluta innan det ens har 

börjat. Det faktum att Alex tar över historien och berättar sin version skulle kunna förstärka 

den hypotes som indikerar att romankaraktärerna inte är helt och hållet styrda av författaren. 
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Alex visar upp en förhandsvisning av hur den egentligen enkla historien kommer att vara 

uppbyggd. 

 

Scen 17  

Denna scen är en av de första som gör det problematiskt för tittaren att placera August och 

Aimee i någon av världarna. Med hjälp av den tredje hypotesen på sidan 11 så kan scenen 

förklaras genom att romanen på något sätt har ”hunnit ifatt” August. När han kommer in och 

ser den oordnade sängen och lappen från Alex så förstår han att hans roman har fått liv och 

blivit en egen verklighet. Detta innebär att det därför går att motivera att han direkt efteråt 

talar om romanen. ”Jag tror jag har kommit tillrätta med romanen, jag tror jag vet vad hans 

problem är.” Det genererar också Augusts drift att återta sin berättelse, vilket syns i senare 

scener. 

 

Scen 24 och 26  

Idén om att Alex emellanåt tar över historien underbyggs i scenerna där Aimee och Alex möts 

på Le Sommelier. Mot bakgrund av att hypotesen stämmer så verkar denna scen nästan som 

en dragkamp mellan August och Alex.32 Till att börja med så känner Aimee och Alex 

varandra och delar minnet av deras gemensamma natt, men snart känner Aimee inte längre 

igen honom och de presenterar sig för varandra ännu en gång. Det här speglar Augusts 

sökande efter det perfekta mötet dem två emellan, men också den desperation med vilken han 

försöker rekonstruera historien efter att Alex har förändrat den. Efter ett par meningar tar Alex 

åter kommandot och föreslår själv två olika slags möten. Dessa har samma hypotetiska prägel 

som förslaget i scen 3 och bilden av Alex och Aimee när de springer bort från en nedbruten 

August stärker intrycket av att Alex närmast har triumferat över August.  

 

Scen 37 och 38  

I scen 35 hittar August brevet som Aimee lämnat efter sig. Kanske är det då han bestämmer 

sig för att återta sin historia på allvar. Möjligen är det August som tar över redan i scen 37. 

Där får Aimee veta att Alex kysser en annan kvinna, baserat på hypotesen om att Aimee och 

Simone är två sidor av samma kvinna. Dessa två sidor, eller karaktärer, är tydligt åtskilda. 

Simone är den trygga, osminkade vardagen medan Aimee står för den förbjudna och lockande 

passionen. Grovt generaliserat så kan det liknas vid en madonna/hora-dikotomi där den ena 

                                                
32 Hypotes nummer 3, s. 11 
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per automatik utesluter den andra. August försöker alltså locka tillbaka Aimee genom att låta 

Alex bedra henne med ”den andra kvinnan” mer eller mindre rakt framför ögonen på henne. 

Det verkar fungera till en början men hon kommer ändå tillbaka till Alex efter att han nästan 

verkar ha gett upp sitt sökande efter henne. Då är det dags för nästa manöver. Eftersom 

August är fascinerad av kärlekens väsen så är han givetvis även insatt i dess funktioner och 

verkningar.33 Han väljer därför att i scen 38 utsätta de unga älskande för detta test som kräver 

både återhållsamhet, disciplin och tillit. De två första är svåra för de två, då de nyligen mötts 

och överrumplats av den stora kärleken och den tredje är minst lika svår då kyssen i scen 37 

har ödelagt den tillit som de hade byggt upp och de tvingas att börja om från början. Allt detta 

vet August, och han vet även att Alex och Aimees kärlek är så stark att Alex förr eller senare 

kommer att vända sig om och därmed avsäga sig Aimee och hennes kärlek. I scenen som 

följer är Aimee tillbaka hos sin man och har inget minne av romansen med Alex. Det går dock 

att ana en glimt av nyfikenhet eller förundran när hon vänder sig mot honom en sista gång.  

 

Allt är film, allt är konstruktion, och ändå gör det ont  
Denna replik är den mening som filmen på något sätt bygger på. Den berättar för tittaren att 

ingenting av det som kommer att ske inom de närmsta en och en halv timme är på riktigt. 

Detta grepp kan härledas till Brechts verfremdungs-process, där tittaren görs medveten om att 

det är en kommunikation från regissören och inte bjuds in att uppleva en realistisk sfär. 

Torben Grodal menar på att processen dessutom är typisk för konstfilmen.34 Begreppet 

verfremdung betyder ungefär främmandegöring eller distansering och myntades av 

dramatikern Bertold Brecht. För att uppnå verfremdungseffekten så tillämpas ständiga 

illusionsbrytande avbrott.35 (exempel, tittaren blir tilltalad genom ord eller blickar in i 

kameran etcetera) Repliken sägs för första gången i Augusts inledning. Han avslutar 

inledningen med att säga ”Jag vet att jag inte behöver säga det, men kom ihåg, allt är film, allt 

är konstruktion, och ändå gör det ont.” Det är alltså denna mening som tittaren förväntas ha i 

färskt minne under filmens gång. Andra gången den sägs är den det absolut sista meningen 

tittaren hör. Alex vänder sig mot kameran och det kan verka som att August säger det till 

Alex, som för att trösta kanske. På detta vis indoktrineras tittaren att först och främst, som 

nämnt, låta meningen kasta sin skugga över själva filmen. Detta i och med att meningen är det 

                                                
33 se nedan under rubriken Reconstruction och kärleken s. 18 
34 Torben Grodal, De bløde følelser, Anders Toftgaard och Ian Halvdan Hawkesworth, Nationale Spejlinger – 
tendenser i ny dansk film, Köpenhamn, Museum Tusculanums Forlag 2003, s. 25 
35 www.ne.se sökord: verfremdung (2006-12-04) 
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sista som berättaren lämnar tittaren med innan historien börjar på riktigt. Som komplement till 

detta så avslutas hela filmen med samma mening och tittaren lämnas återigen med orden 

hängande att fortsätta verka efter att biosalongen tömts. 

 

Om du är min dröm, så är jag din 

I det första mötet mellan Alex och Aimee (scen 3) så säger Alex denna mening till Aimee. 

Den kommer som en vändpunkt varefter Alex börjar ta över historien. I scen 14 får Aimee en 

chans att själv uttrycka samma osäkerhet när de två ligger i sängen och han frågar varför hon 

valt just honom. Hon svarar med samma mening som hon själv hört i baren och det blir här 

startskottet för deras natt tillsammans. Meningen betecknar alltså två trösklar för paret att ta 

sig över, vilket de gör just med hjälp av meningen. Den speglar också det faktum som den 

första meningen fastställt. Inget är på riktigt utan bara film, konstruktion och drömmar. Men 

det senare begreppet kräver här en tvåsamhet. Genom att säga denna mening till varandra så  

1. bekräftar de att den andre är just en sådan människa de drömmer om att vara med 

2. rättfärdigar de otroheten gentemot deras respektive partner 

3. tillåter de sig själva att bortse från den ovan nämnda otroheten 

 

 

Reconstruction och kärleken 
Kärlek är utan tvivel ett av de viktigaste teman i Reconstruction. Det handlar dels om den 

vardagliga kärleken mellan August och Aimee respektive mellan Alex och Simone, men 

också om kärleken som sveper undan fötterna, den mellan Alex och Aimee. För att komma 

närmare denna tematik studeras andra filmer av Christoffer Boe, kommentatorspåret till 

Reconstruction av Mogens Rukov (manus) och Peter Schepelern samt detaljer i filmen som 

styrker resonemanget. 

Boes film Allegro (2005) inleds på ett sätt som är mycket likt Reconstruction. 

Flimrande översiktsbilder av Köpenhamn varvas med teckningar av samma stad för att till sist 

sluta på en närbild på huvudpersonen (Ulrich Thomsen). Samtidigt kommer berättarrösten in. 

”Vi har denne manden. Han skal, lad os sige det smukt og poetisk, ned med nakken, så han 

kan indse at han elskes af denne kvinde (närbild på Helena Christensen, förf. anm.). Så 

simpelt er det. Eller, næsten så simpelt. Lad os ta det fra begyndelsen.”36 Båda filmerna 

karakteriseras alltså av en berättare som i viss mån styr händelseförloppet och har en 
                                                
36 Dansk Dvd-utgåva av Allegro © 2005 Alphaville Productions Copenhagen APS 
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betydande roll både som berättare men också som karaktär i själva filmen. Andra 

karaktäristika är huvudpersonernas presentation i form av porträtt som riktas in i kameran 

men framförallt, tematiken om kärlekens enkelhet. I de två filmerna tydliggörs denna tematik 

av berättaren. I inledningen av Reconstruction presenterar August denna tematik med de enkla 

orden: ”en man, en vacker kvinna och kärleken.”. Rukov och Schepelern diskuterar just detta i 

sitt samtal om filmen. De menar att just den scen som i olika form repeteras flest gånger i 

filmen, nämligen scenen där en man går in på en bar och möter en vacker kvinna (scen 3, 13 

och 24), är en av de mest klassiska scenerna för en enkel kärlekshistoria. De fortsätter att tala 

om hur enkel historien faktiskt är. Den är invirad i mystisk narrativitet och surrealistiska 

händelser, men själva grundhistorien är mycket konventionell. Två människor som på något 

sätt fastnat i det närmast triviala parförhållandet upplever under cirka 24 timmar den stora, 

passionerade kärleken. Christoffer Boe kommenterar själv just denna historia i en intervju där 

han förklarar ”Selvfølgelig skal vi lave film, hvor to mennesker mødes, og hvor de elsker og 

ikke kan få hinanden. Det gjorde vi også for hundrede år siden og det kommer vi også til at 

gøre om hundrede år, vi er bare nødt til at gøre det på en måde, der har relevans i dag.”37 Han 

fortsätter sitt resonemang och påpekar vikten i att förnya greppen. En kärlekshistoria kommer 

alltid att inneha samma mening, men det är viktigt att uppdatera tillvägagångssättet för att få 

en nutida publik att verkligen känna någonting. Han menar att ”det er derfor jeg har lavet en 

film, som er anderledes, for at komme tilbage til et territorium, hvor man igen kan sige ’jeg 

elsker dig’.”38 

Rukov och Schepelern kommer även med resonemang som kan relateras till den 

tredje hypotes som togs upp i scenanalysen och som dominerade i fördjupningen. De scener 

där Alex ytterdörr inte finns kvar och hans närmsta inte känner igen honom, förklarar Rukov 

och Schepelern med att Alex är så förändrad av denna stora kärlek som han har upplevt att 

hans gamla liv inte ”passar honom längre”. Han är helt enkelt en ny person och denna person 

bor inte på Dronningens Tværgade och är inte tillsammans med Simone. Den nye Alex är den 

Alex som är kär i Aimee, och den Alex känner hans gamla vänner inte. Detta resonemang 

förklarar också varför Aimee är den enda som fortfarande känner igen honom, åtminstone till 

en början (scen 24). Diskussionen går vidare mot tematiken i Boes filmer. Rukov och 

Schepelern ser tillbaka på Boes filmer från hans tid på filmskolan i Köpenhamn (Obsession, 

Virginity och Anxiety) och konstaterar att de alla följer samma historia. En ung man går runt i 

                                                
37 Jesper Vestergaard, Premiereinterview, Christoffer Boe, http://www.cinemazone.dk/article.asp?id=585 (2006-
12-08) 
38 ibid.  
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en stad som förändras omkring honom och han är fängslad av en vacker ung kvinna. Denna 

historia är densamma som i viss mån återkommer i Allegro. Schepelern gör ett försök att 

komprimera historien till ett konkret tema och kommer fram till att ”kvinden er den eneste 

helbredelse for manden, når hun har bragt ham ud i den sygdom som hun er årsag til. Det er 

hende der gør ham syg og derved er hun den eneste måde han kan helbredes på.” Detta 

innebär att det hela tiden finns ett sökande efter kvinnan och den kärlek som bara hon kan ge.  

Andra ledtrådar till vikten av kärlek i Reconstruction är bilden av konstnären. 

Både August och Alex arbetar som konstnärer (författare respektive fotograf) men deras 

konstnärskap framställs på olika sätt. Även Aimee skildras som en konstnär, vid två tillfällen 

förklarar hon att hon under kvällen har suttit och skissat, när hon egentligen har träffat Alex. 

Detta är dock den enda ledtråden till hennes artisteri. Tittaren får se mycket lite av Alex arbete 

också, det enda som visas är när han vid två olika tillfällen tar kort av Aimee. Båda gångerna 

är hon till synes omedveten om detta och hans drift att utöva sin konst verkar vara enbart 

hennes skönhet. Augusts konstnärskap är däremot satt i fokus då det är just det som driver 

historien framåt. I tv-intervjun med August (scen 27) lyder den första frågan till honom: 

”Hvorfor er du så optaget af kærligheden?”. August svarar att han inte är upptagen av 

kärleken utan snarare intresserad av dess väsen. Han fortsätter med att beskriva hur kärleken 

är olika för mannen och för kvinnan. För kvinnan är kärleken en nödvändighet som hon inte 

kan leva utan, ett medvetet val, medan mannen vill överrumplas av den och inte planlägga den 

eftersom den i verkligheten är något pinsamt. Denna fascination av kärleken kan lätt ses som 

en koppling mellan konstnären August och konstnären Christoffer Boe. Den återkommande 

tematiken i de flesta av hans filmer visar på en viss tjusning för just kärleken. Efter denna 

tanke så kan frågan om berättarens uppfattning diskuteras igen. Som tidigare nämnt så 

genererar en fysisk berättare ett bryderi i form av vilket perspektiv tittaren ska se filmen ifrån. 

I och med resonemanget i detta stycke så kan tittaren se August som en slags förlängning eller 

representation av Boe själv. På så vis blir det lättare att urskilja det faktiska budskapet eller 

tematiken, som här är kärleken. Boe beskriver i en intervju just hur de två konstnärerna 

hamnar i svårigheter eftersom de båda konstruerar en slags kärlek i sitt skapande men då den 

enbart är illusorisk så blir det närmast omöjligt att relatera till verkligheten.39 

                                                
39 Liza Bear, Christoffer Boe on Love and  Identity in “Reconstruction”, 
http://www.indiewire.com/people/people_040910boe.html (2006-12-08) 
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Till sist är det frågan om att älska någon som måste tas upp. Genom hela filmen söker Simone 

efter att konkret få höra de tre orden från Alex. Först i en flashback40 där hon ber honom säga 

det och sedan en tyst önskan i form av lappen som hon lägger i hans ficka. Alex säger det 

aldrig spontant och tittaren kan ana att det skulle ha varit det förlösande för Alex och Simones 

kärlek. Att det är en förlösande faktor spinner Boe vidare på i Allegro där mannen inte kan få 

frid förrän han i ett rekonstruerat minne säger till kvinnan att han älskar henne. 

 

 

Reconstruction och Köpenhamn 
Christoffer Boe motiverar sitt val av location i en intervju på Dvd-utgåvan: ”Jeg synes at 

København manglede en film der hyllede den som den er.”41 Boes strävan efter en film där 

staden är närvarande och ger ett nästan personligt intryck gav resultat i Reconstruction. Det 

specificeras för tittaren exakt var karaktärerna befinner sig genom kartbilder, gatunamn och 

namn på de barer och caféer som filmen utspelar sig på. Det råder inga tvivel om att det mesta 

faktiskt är inspelat på location, allt enligt reglerna för Directors Cut-filmer. Den bevandrade 

Köpenhamnsbesökaren känner igen sig både i H.C. Ørstedsparken (scen 28) och på Statens 

Museum for Kunst (scen 30). Det är intressant att jämföra med till exempel Sverige där 

majoriteten av de svenska storfilmerna spelas in i och runt Trollhättan men ska föreställa 

diverse små- och storstäder.42 Regionaliseringen som skett i Sverige har inte riktigt samma 

motsvarighet i Danmark. I Århus finns det filmutbildningar som är relativt stora men själva 

produktionerna sker främst i huvudstadsområdet. Detta brukar dock inte innebära att det 

faktiskt syns att det är Köpenhamn, och det var just den känslan Boe ville åt. Rukov och 

Schepelern prisar även Boes förmåga att få Köpenhamn att bli ”magiskt”. De diskuterar Paris-

influenser i bilderna men även hur Boe har fångat det ”typiskt danska”. Denna blandning 

diskuterar Pil Gundelach Brandstrup och Eva Novrup Redvall i artikeln Fra Babettes 

Gæstebud til Blinkende Lygter. Det talas om en ”gyllene medelväg” där det globala och det 

lokala möts, glokalisering. Glokalisering innebär att ”globale tendenser kommer til udtryk i 

lokale forandringer, men bliver i mødet påvirket og farvet af de lokale.”43 Denna glokalisering 

blir tydlig i Reconstruction när influenser från Frankrike och Ryssland spelar stor roll men 
                                                
40 Flashbacken inleds och avslutas med vad som kan likna en film som spolas fram och tillbaka mycket snabbt. 
Det är ännu en förstärkning av historien som konstruktion. 
41 Intervju på dansk Dvd-utgåva av Reconstruction © 2004, Nordisk Film Production & Director´s Cut 
42 Olof Hedling, Sveriges mest kända korvkiosk, Solskenslandet, Stockholm, Atlantis 2006, s. 22 
43 Pil Gundelach Brandstrup och Eva Novrup Redvall, Fra Babettes Gæstebud til Blinkende Lygter, Anders 
Toftgaard och Ian Halvdan Hawkesworth, Nationale Spejlinger – tendenser i ny dansk film, Köpenhamn, 
Museum Tusculanums Forlag 2003, s. 115 
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hela tiden med en dansk prägel. Boe hävdar i sin intervju att han är mycket inspirerad av 

tidiga franska fotografer (främst Jacques-Henri Lartigue) och Rukov och Schepelern hänvisar 

flera gånger till kopplingar mellan Reconstruction och Tarkovskijs Spegeln. Detta kan 

framförallt ses i fråga om vinklar och ljussättning. 

Gundelach och Novrup fortsätter sitt resonemang om glokaliseringen och 

detaljerar sig genom att tala om skandinavisering.44 Ett begrepp som innefattar alla co-

produktioner de skandinaviska länderna emellan. Grundidén baseras självklart på delvis 

ekonomiska faktorer, men också en möjlighet att nå en bredare publik genom att blanda 

skådespelare från hela Skandinavien. Detta tilltag har dock snarare fått motsatt verkan då det 

verkar förvirrande för många åskådare med de blandade språken.45 Reconstruction 

aktualiserar just detta. Tre av de fyra huvudkaraktärerna talar svenska men ändå är det en 

dansk film eftersom all produktion och produktionsbesättningen är dansk. För en tittare som 

har inblick i de nordiska språken så är det inte särskilt svårt att följa med i historien, men för 

en tittare som inte tidigare har lärt känna grannspråken så kan det bli problematiskt. Detta 

åtminstone för den svenska tittaren då textningen av Nicholaj Lie Kaas omsider både är 

missvisande och ofullständig. Den danska översättningen av Maria Bonnevie och Krister 

Henriksson är lite tydligare, kanske på grund av att den förfinade svenska de talar är lättare att 

urskilja än Lie Kaas utpräglade köpenhamnska. Detta kan skyllas på ett antal olika saker. Lars 

Brink hävdar i Jeg elsker Dem, frøken Petersen! att ett otydligt tal är speciellt typiskt hos 

unga män.46 En annan anledning, menar Brink, är den realism som ny dansk film strävat efter 

att uppnå. Det ter sig naturligt att språket följer med och därmed blir mer naturligt och 

vardagligt.47 Lie Kaas använder sig av ord och uttryck som kan förmodas inte stod i manuset 

utan snarare har blivit tillagt av skådespelaren själv. Det är även han som står för de 

humoristiska inslagen i filmen. De är inte många men värt att nämna är scen 18 när Alex 

kommer hem till en lägenhet som inte finns. Det är en komisk situation som med Lie Kaas 

naturlighet blir snäppet mer underhållande. Anmärkningsvärt är också den lilla, knappt 

märkbara, parodin på det svenska språket som Lie Kaas gör i scen 16 när han efter Aimees 

replik: ”Hitta på något” svarar med ett ”Jahaaa” (Jaha finns ej i danskan, förf. anm.) med 

överdriven svensk accent. Skillnaden mellan de två huvudrollerna kan bero på bakgrund, 

Bonnevie är ursprungligen norska och kan förmodas ha lärt sig svenska inom teatervärlden, 

                                                
44 Gundelach Brandstrup och Novrup Redvall, s. 130 
45 Gundelach Brandstrup och Novrup Redvall, s. 131 
46 Lars Brink, Jeg elsker Dem, frøken Petersen!, Anders Toftgaard och Ian Halvdan Hawkesworth, Nationale 
Spejlinger – tendenser i ny dansk film, Köpenhamn, Museum Tusculanums Forlag 2003, s. 213 
47 Brink, s. 211 
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men det kan också spegla karaktärerna. Alex är den naturliga, vanlige mannen som möter den 

idealiserade kvinnan. Både Simone och Aimee står för ett slags ideal, på varsin sida (se 

fördjupning, scen 37-38) och därför passar Bonnevies mjuka, stiliserade svenska kombinerat 

med hennes eleganta väsen mycket bra in i de båda rollerna.  
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Sammanfattning och slutresonemang 
 Uppsatsens syfte var att söka få svar på många av de frågor som naturligt ställs vid första 

(och kanske andra, tredje och fjärde också) anblicken av en film som Reconstruction. En film 

som inte förtäljer en tydlig historia med distinkta riktlinjer utan snarare lämnar stora delar för 

tittaren att själv utreda. I den första delen av analysen där scenerna gås igenom en efter en 

visas det hur, med hjälp av Bordwells kognitiva teorier, det går att komma en aning närmare 

potentiella svar och lösningar. Detta åstadkoms främst genom olika hypoteser som i 

förlängning antingen bekräftas eller dementeras. I denna studie visade sig främst en bestämd 

hypotes kunna stämma in väl. Hypotesen utgick från att filmen utspelar sig i två världar, varav 

den ena (verkligheten) följer en naturlig kausal ordning, medan den andra (romanen) till en 

början verkar styras av författaren men snart tas över av gestalterna i själva romanen. Det rör 

sig alltså om tre potentiella universum:  

1. Verkligheten, där Aimee och August är lyckliga och Alex och Aimee aldrig lär känna 

varandra. 

2. August roman, där de fyra aktörerna liknar de ”verkliga” men mötet mellan Alex och 

Aimee är fiktivt. 

3. Alex roman, där romanens aktörer blandas med de ”verkliga” aktörerna och både 

känslor, händelser och upplevelser överskrider gränserna. 

Dessa tre universum samspelar och varvas genom hela filmen och rättfärdigar därmed de 

icke-kontinuerliga inslagen. Hypotesen får även stöd i den tematiska analysen där kopplingen 

mellan Alex förändring och kärleken är tydlig. Kärleken fungerar som ett lockbete för de båda 

männen i filmen och de tvingas därmed att dra åt varsitt håll och hypotesen kommer till som 

resultat av detta. Vidare genomsyras hela filmen av kärlek som tematik, men inte bara 

mänsklig kärlek. Det handlar samtidigt om en, från filmskaparens sida, kärlek till staden och 

landet. De tydliga lokaliseringarna och ibland flygfotona visar på en stolthet över och en 

tillhörighet till staden och landet som i sin trygghet hjälper tittaren att acceptera de märkliga 

vägar som historien ibland tar. Genom att det finns något som är konkret och som tittaren 

måste godta som verkligt så underlättar det i mottagandet av det orealistiska. Konklusionen är 

alltså att kärleken fungerar som ett startskott för att historien ska kompliceras, medan 

porträtteringen av staden hjälper till att hålla tittaren kvar på jorden. Därigenom uppstår en 

känsla av att det som händer på något vis blir godtagbart. 
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Jämförelse av den danska filmlagen och det svenska filmavtalet 

 

§ 2. Det Danske Filminstitut har følgende opgaver:  

• 1) At yde økonomisk støtte til udvikling, manuskriptudarbejdelse, produktion, 
lancering og forevisning af danske film og at sikre distribution af danske film.  

• 2) At udbrede kendskabet til danske og udenlandske film i Danmark og at fremme 
salget af og kendskabet til danske film i udlandet.  

• 3) At sikre bevarelsen af film og dokumentationsmateriale om film, at indsamle film- 
og tv-litteratur, at forske og at gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden.  

• 4) At sørge for et bredt udbud af publikumsrettede aktiviteter om film.  
• 5) At sikre en løbende dialog med filmbranchen og væsentlige brugergrupper om 

instituttets virksomhed.  
• 6) At fremme professionelt eksperimenterende filmkunst og talentudvikling gennem 

drift af værksteder.  
• 7) At sikre produktion af oplysende film bl.a. til undervisningsbrug.  

§ 4. Stk. 4. Bestyrelsen ansætter efter indstilling fra Rådet for Spillefilm indtil 3 konsulenter 
samt en børnefilmkonsulent for spillefilmområdet.  
 
Stk. 5. Bestyrelsen ansætter efter indstilling fra Rådet for Kort- og Dokumentarfilm indtil 3 
konsulenter samt en børnefilmkonsulent for kort- og dokumentarfilmområdet 

§ 6. Konsulenterne foretager den endelige kunstneriske vurdering af manuskript- og 
produktionsforslag og afgiver forslag til direktionen om anvendelsen af de midler, som er til 
rådighed til manuskriptudarbejdelse og produktion af spillefilm og kort- og dokumentarfilm 
og til indkøb af kort- og dokumentarfilm.  
  
(LOV nr 186 af 12/03/1997) 

 
Jämför med det Svenska Filminstitutets förhållningsregler: 
 
3 § 
Parterna är eniga om att målet med avtalet skall vara att 

• stödja och stimulera förnyelse och utveckling av värdefull svensk filmproduktion och 
visning av film i hela landet, 

• verka för att svensk filmproduktion skall utgöra en dynamisk tillväxtbransch, 
• förbättra kvinnliga filmskapares villkor, 
• verka för att svensk film ska spegla hela landet, 
• verka för att svensk film skall nå en större publik i alla visningsformer, både i Sverige 

och internationellt, samt att 
• verka för att antalet biobesök i Sverige skall öka. 

 
(2006 års filmavtal) 
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Manifest av Lars von Trier 1990 

I confess!  
 
All is seemingly well: the film director Lars von Trier is a man of science, an artist and a 
human being. And yet I could equally state that I am a human being but an artist, but a man of 
science, but a film director.  
The sin I want to confess is intolerance. The excuse that I was seduced by the arrogance of 
science is itself a lie that plummets to the ground. Perhaps it is true, I did try to intoxicate 
myself in a cloud of sophistry about the meaning of art and the duty of the artist; that I 
invented ingenious theories about the anatomy and nature of film; but, and this I openly 
confess, at no time was I ever able, with this simple smoke screen, to suppress my deepest 
passion: my carnal need. 
 
Our attitude to film can be described in so many ways and lead us in so many different 
directions.  
 
We can drape it in profound theories, we can climb aboard it and let ourselves be carried off 
on a voyage of discovery to unknown lands, or we can insist that film is the potion we use to 
influence our audience and make them smile, or weep and pay. All this sounds very 
convincing, and yet I don't believe it. There is only one excuse for having to go through and to 
force others to go through the hell that is the creative process of the film: the carnal pleasure 
of that split second in the cinemas, when the projector and the loudspeakers, in unison, allow 
the illusion of sound and motion to burst forth, like an electron abandoning its orbit to 
generate light, and create the ultimate: a miraculous surge of life. It is this, and this alone, that 
is the film maker's reward, his hope, his claim.  
 
When the magic of the film really works and the sensuous feeling it creates sweeps through 
the body in orgasmic waves…that is the experience I seek; that and that alone has always 
been the driving force behind my work. Nothing else. There! I have written it and it feels 
good. Forget all the excuses, "the childish fascination" and "the all embracing humility", for 
this is my confession, black on white:  
 
I, Lars von Trier, am but a simple masturbator of the silver screen.  
 
And yet, "EUROPA", the third part of the trilogy, is without even the faintest trace of the 
smallest red herring.  
Purity and clarity have, at last, been achieved. There is nothing left to stifle reality under 
clinging layers of "Art"…, no trick is too crass, no method too cheap, no effect too vulgar for 
this film. Give me but a solitary tear or a single drop of sweat, and I will gladly exchange all 
the "art" in the world for it.  
 
And finally, I submit my alchemic attempts with life from celluloid to God for His judgment. 
One thing is certain…God's real life, that we meet when we leave the cinema, can never be 
matched…for it is His creation and, as such, divine… 

L.v.T. Copenhagen, Dec. 29, 1990 

http://www.geocities.com/lars_von_trier2000/index1.html (2006-11-13)                  
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- Dogmareglerna 
  "I swear to submit to the following set of rules 

drawn up and confirmed by DOGME 95: 

   1. Shooting must be done on location. Props and sets 
must not be brought in (if a particular prop is 
necessary for the story, a location must be chosen 
where this prop is to be found). 

   2. The sound must never be produced apart from the 
images or vice versa. (Music must not be used 
unless it occurs where the scene is being shot). 

   3. The camera must be hand-held. Any movement or 
immobility attainable in the hand is permitted. (The 
film must not take place where the camera is 
standing; shooting must take place where the film 
takes place). 

   4. The film must be in colour. Special lighting is not 
acceptable. (If there is too little light for exposure 
the scene must be cut or a single lamp be attached 
to the camera). 

   5. Optical work and filters are forbidden. 

   6. The film must not contain superficial action. 
(Murders, weapons, etc. must not occur.) 

   7. Temporal and geographical alienation are forbidden. 
(That is to say that the film takes place here and 
now.) 

   8. Genre movies are not acceptable. 

   9. The film format must be Academy 35 mm. 

   10. The director must not be credited. 

  

Furthermore I swear as a director to refrain 
from personal taste! I am no longer an artist. I 
swear to refrain from creating a "work", as I 
regard the instant as more important than the 
whole. My supreme goal is to force the truth 
out of my characters and settings. I swear to 
do so by all the means available and at the 
cost of any good taste and any aesthetic 
considerations. 
Thus I make my VOW OF CHASTITY." 

  

Copenhagen, Monday 13 March 1995 
 
On behalf of DOGME 95 

  
 

 

Lars von Trier   Thomas Vinterberg   
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Reconstruction, scenförteckning 
 

Intro: Korniga bilder av Köpenhamn nattetid varvas med flimmer som skulle kunna föreställa 

filmremsor. 

Scen 1: Svartvit bild. En man träder in i ljuset och får där sin cigarett att sväva mellan sina 

händer. VO: ”Så slutar det alltid, lite magi, lite rök, nåt som svävar. Men det fungerar inte 

utan de rätta medlen. Ett litet leende, en man, en vacker kvinna och kärleken. Låt oss ta det 

från början.” 

Scen 2: Svartvit bild. Alex in på tom gata till svensk berättare. Berättaren ångrar sig och 

mannen kommer nu in på en folkfylld gata.  

Scen 3: Färgbild. Alex in på bar och fram till Aimee vid bardisken, hela tiden till berättare 

(bl.a. ”Allt är film, allt är konstruktion, och ändå gör det ont.”). Alex kommer in på nytt och 

sätter sig ett par gånger. De verkar inte känna varandra. Eller? Alex bjuder med Aimee till 

Rom. Plötsligt börjar scenen om och de sätter sig nu vid ett bord, denna gång med Alex som 

berättare. ”Jeg elsker hende. Netop der siger jeg farvel” 

Scen 4: Alex och Aimee går till hotellrum. Svensk berättare igen: ”Nu är det dags. Låt oss ta 

det från början.” 

Scen 5: Nattbild över Köpenhamn. Titel Reconstruction i stor vit text över bilden. 

Scen 6: Huvudpersonerna beskrivs med namn, relation och bild av kläder. Berättaren visar sig 

vara August, gift med Aimee. Alex är tillsammans med Simone. Aimee och Simone spelas av 

samma kvinna. 

Scen 7: Svartvit bild. En man faller handlöst neråt medan berättaren talar om kärleken. 

Scen 8: Flygfoto av Köpenhamn, zoomar in på Hotell Hilton och Aimee. August och Aimee 

in på hotellrum. Augusts förläggare (Monika) ringer och han tvingas gå. Innan han går säger 

han till Aimee: ”Jag tror jag vet hur de träffas nu.”. Ett ögonblicks tvivel anas hos August när 

han står utanför dörren. 

Scen 9: Flygfoto, Ravnsborggade och Alex som går och talar med vän (Leo). Alex öppnar sig 

rörande en dröm han haft om sin flickvän. Leo verkar besvärad och de tar strax farväl. 

Scen 10: Restaurang. Alex med sin far och Simone. Han låter bli att ta hennes hand när hon 

försöker. Alex vill inte gå vidare ut med sin far och bestämmer istället träff med Simone 

senare. Fadern frågar Simone om Alex älskar henne. Efter en flashback till de två när hon  
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klagar över att han aldrig säger att han älskar henne, svarar hon tvekande ja. 

Scen 11: Hotellet. Aimee är uttråkad och lämnar hotellet. August är distraherad, lyssnar inte 

på Monika. 

Scen 12: Flygfoto, Nørreport, Alex och Aimee. Växelvis mellan Alex och Aimee på väg till 

metrostationen. Mannen med den svävande cigaretten står vid tåget och de båda stannar för att 

titta, ser till slut varandra. Simone är på väg ner. Alex tar ett foto av Aimee. Alla tre hinner på 

samma tåg. Simone smyger ner en lapp i Alex ficka, varpå han smiter av på samma station 

som Aimee. 

Scen 13: Aimee in på café, Alex efter. Sätter sig hos henne. De känner inte varandra. Plötsligt 

ändras dialogen och de verkar ha ett gemensamt förflutet ändå. 

Scen 14: De lämnar caféet. Rött flimmer över bilden. In på hotellet och flera stillbilder av 

dem i sängen. 

Scen 15: August på sitt rum, skrivandes. Delar av början av filmen känns igen i hans text. 

Scen 16: Morgon, hotellet. Alex vaknar först, klär på sig och tar ett foto av Aimee. I nästa 

klipp kommer han ut ur duschen och båda är vakna. Klipp till August i taxi. När Aimee 

duschar lämnar Alex sin tändare och ett meddelande om ett möte på Le Sommelier. August 

närmar sig och de två männen möts i hotellkorridoren. August ber om eld till cigarett men får 

svaret: ”Jeg har lige givet min lighter væk.” 

Scen 17: August kommer in, ser rörig säng och Alex tändare och lapp. Han går igen, väntar 

förstörd i korridoren ett slag. Han har insett vad som hänt. Aimee ut ur duschen, städar undan. 

August kommer in igen och de låtsas som ingenting. 

Scen 18: Flygfoto, Dronningens Tværgade och Alex. Han går upp till sin vindslägenhet som 

nu inte finns kvar utan bara är ett loft. Hans granne känner inte igen honom. 

Scen 19: Hotellet August och Aimee bestämmer sig för att resa. Monika ringer och August 

måste iväg. 

Scen 20: Alex ut ur taxi och in till Leo, varken han eller han fru känner igen Alex. 

Scen 21: Aimee packar. August ringer och tvingas avboka resan. 

Scen 22: Alex träffar Simone, hon känner inte heller igen honom. 

Scen 23: Ett flimrigt montage börjar där Alex träffar sin far som inte heller känner igen 

honom. Den fallande mannen från scen 7 faller igen. 

Scen 24: Flygfoto. Alex in på Le Sommelier. När han kommer ut från toaletten är Aimee där. 

Hon känner igen honom och vill bara in på toaletten innan de beställer. När hon kommer ut 

sätter hon sig vid baren och känner inte honom längre. 
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Scen 25: August och Monika innan en intervju. August är dyster. 

Scen 26: Le Sommelier. Aimee ber kyparen fråga Alex om hon får sitta hos honom. De 

presenterar sig på nytt och hon använder hans tändare som vore det hennes egen. Alex målar 

upp två scenarion, ett där de känner varandra och ett där de inte gör det. Han ber henne sedan 

att välja, varpå hon svarar: ”Jag vill ha allt.” 

Scen 27: August utanför Le Sommelier. Växelvis bilder av hans tv-intervju där han talar om 

kärleken och växelvis bilder av Alex och Aimee som springande lämnar restaurangen. 

Scen 28: Alex och Aimee springer vidare, strosar genom stan och dansar i parken. Alex 

erkänner att han börjar bli förälskad och de beslutar sig för att åka till Rom samma kväll. Han 

får hennes ring som ett bevis på att de ska träffas igen. Sedan skiljs de åt för att säga farväl till 

de sina. 

Scen 29: Alex säljer sin kamera. 

Scen 30: Aimee och August. Han visar henne sin senaste bokdedikering: ”Till Aimee. Utan 

henne fanns det inget.” Hon lämnar honom och hon skriker och gråter i parken utanför. 

Scen 31: Alex lämnar meddelande till hotellet att de ska ses på caféet kl. 20. Hittar då lappen i 

fickan från Simone: ”Älskar dig. Hoppas du vet.” 

Scen 32: Kväll. Alex ser Aimee och Simone på varsin sida av ett hörnskyltfönster. De ser på 

varandra och ler, ser sedan på Alex. Aimee: ”Förstår du inte?” Simone: ”Att vi alltid har 

älskat dig?” Aimee: ”Alltid” 

Scen 33: Flygfoto, hotellet. Aimee packar igen och lämnar en lapp till August. 

Scen 34: Flygfoto, Alex och BoBi bar. Simone sitter därinne med vänner. Alex lämnar caféet 

och Simone efter. Nu känner hon igen honom, han tar farväl. 

Scen 35: Hotellet. August har hittat lappen: ”Det finns inga ord med dig. Farväl” 

Scen 36: Aimee till caféet (Krasnapolsky) och frågar efter Alex som inte är där. 

Scen 37: Alex på BoBi bar med Simone, hon minns honom inte längre. Klipp till Aimee. 

Tillbaka till Alex som försöker ringa men ingenting fungerar. Han kysser Simone farväl. 

Aimee gråter och lämnar caféet. Alex hinner till en telefonautomat men trots att Aimee är den 

enda gästen så verkar bartendern inte se henne. Alex springer genom gatorna, när han 

kommer fram är caféet tomt, han springer ut igen. Plötsligt står hon där. Han ber om ursäkt. 

Scen 38: August skriver: ”Alex håller på att mista Aimee, det sista han har. Kan deras kärlek 

överleva? Vad är det som behövs? Ett test. För honom och för henne. För hans kärlek för 

henne. Dumt, kanske. Vänder han sig om, tvivlar han, försvinner hon.” Alex och Aimee går,  
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han före och hon efter. På stationen (Kastrup) vänder han sig om. Hon är borta. 

Scen 39: Alex in på hotellet. Konfronterar Aimee som inte känner igen honom: ”Vi elsker 

hinanden!”. Hon ska resa med August. Alex och Aimee ser på varandra en sista gång innan 

Aimee och August går. 

Scen 40: Aimee sover i okänd säng. Alex lämnar tillbaka ringen och säger: ”Farvel Aimee.” 

Berättare: ”Kvinnan är borta. Leendet har stelnat. Men mannen är fortfarande här.” Alex går 

tillbaka på den folkfyllda gata han kom på i scen 2. Berättare: ”Nej, inte så. Ensam.” Folket 

omkring försvinner. ”Lägg märke till honom” Alex vänder sig och ser mot kameran. ”Allt är 

film, allt är konstruktion, och ändå gör det ont.” 

Scen 41: Mannen med den svävande cigaretten igen i scen liknande scen 1. Mannen går upp i 

rök. 
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