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Abstract 

 

The phenomenology of Gaston Bachelard holds that readers, or viewers, relate to spatial 

imagery through the use of age-old archetypes. These archetypes form a collective image-

memory that is employed when reading space. One such image is the house. The house for 

Bachelard is, however, never solely an image, but constitutes a familiar space that becomes 

inscribed in our bodies through the repeated physical contact with this domestic space. The 

house teaches us to interact with space, and comes to inform the way that human beings 

understand images of space. Spatial imagery can be conceptualized both as embodied, lived 

experience and as semiotic sign. The aim is to investigate the idea of a collective image-base, 

and in what way the universality of these images relates to the individual conditions of each 

meeting with images of space. The object of study here is also to survey the ways that images 

of space transgress the borders between bodily experience and abstract sign, between the 

individually specific and the universal, as well as between actual space and represented space. 

 

Keywords: space, image, phenomenology, Bachelard, house, archetype, poetics, semiotic, 

body, oneiric. 
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Inledning 
 

Gilles Deleuze arbetar i Cinema I och Cinema II med att bygga begrepp för att tänka 

filmvetenskap, därför skapar han också nya koncept, som rörelse-bilden och tids-bilden. Om 

Deleuze, som ständigt befinner sig i gränslandet mellan filosofi och filmvetenskap, liksom 

hans engelska översättare föreslår, tänker sig filosofin som ett sätt att tänka i bilder, där 

begreppen är bilder av tankar (”Concepts are the images of thoughts”), och filosofin 

producerar bildbegrepp som är i samklang med samtidens bilder, så hävdar Deleuze själv att 

filmmakaren tänker i tids-bilder och rörelse-bilder istället för de begrepp som filosofin eller 

vetenskapen använder sig av.1 Projektet i denna studie är liknande: det handlar i grund och 

botten om att försöka få fatt i bilder att tänka med, framförallt bilder att tänka rumslighet. En 

viktig inspirationskälla har varit Gaston Bachelards The Poetics of Space. Här är det på sin 

plats att påpeka att det som Bachelard gör, inte utgör en poetik i regelrätt mening, det vill 

säga, det som erbjuds är inte en systematisk genomgång av litteraturens byggstenar i likhet 

med det poetik-begrepp som utarbetats inom den ryska formalismen, och som vanligen är det 

som inom litteraturvetenskap och idéhistoria associeras med termen. Det som Bachelard utför 

är snarare en form av fenomenologiska betraktelser av rummet, eller en beskrivning av 

upplevelser av rummet, både reella rum och litterära, samt minnesbilderna av dessa 

upplevelser. Gaston Bachelard lägger i sin The Poetics of Space fram en sorts topologisk 

provkarta över hur människan upplever och interagerar med rummet. Han utarbetar en annan 

slags poetik, som beskriver hur vi avläser rumsbilder och hävdar att dessa bilder har ett 

arketypiskt lager. Det vill säga, i linje med C. G. Jungs teorier om människans arketyper, 

menar Bachelard att det finns en slags gemensam bildbank som vi använder oss av när vi 

avkodar bilderna av rummet.2 

                                                
1 Gilles Deleuze, Cinema 1: The Movement-Image, i översättning av Hugh Tomlinson och Barbara 
Habberjam, Minneapolis: University of Minnesota Press. 1986. ss. xv, xvi, xix. 
2 För vidare läsning av Jungs bildarketyper, se Människan och hennes symboler, Carl Gustav Jung, 
1964. Jung menade, i korthet, att det mänskliga psyket haft en lång utvecklingshistoria, där vissa 
problem är allmänmänskliga. När det gäller ”själens biologiska, förhistoriska och omedvetna 
utveckling” är vi på sätt och vis fortfarande urgamla varelser, och det finns ”kollektivföreställningar” 
som är gemensamma för mänskligheten. Människans förhållande till symbolerna motsvarar 
förhållandet till hennes undermedvetna, där symbolerna används för att ”beteckna begrepp som vi inte 
kan definiera eller fullt ut fatta”. (Jung, C. G, Människan och hennes symboler. övers. Stolpe, K. 
Stockholm: Forum. 1964. ss 67, 21.) Bachelard skriver i sin tur om bebodd och upplevd rumslighet, 
och då blir huset den närmaste och främsta bilden: huset i alla dess former, från kärleksnästen och små 
stugor, till ensamma torn och moderna höghus. Även lådor och garderober, fågelbon och snäckskal 
fungerar som rumsliga bilder för det mänskliga psyket, eller symboler för en upplevd rumslighet i 
världen. Gaston Bachelard, The Poetics of Space, övers. Jolas, M. Boston: Beacon Press. 1958. 
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 Jag är intresserad av den här tanken på allmänna, gemensamma rumsbilder, och 

på vilket sätt dessa förhåller sig till det individuellt specifika i mötet med bilden. Det handlar 

också om hur exempelvis Bachelards betraktelser – som tydligt är mycket personliga 

minnesbilder av individuella upplevelser – kan förhålla sig till en mer allmänt tillämpningsbar 

teoribildning om filmisk rumslighet. För uppsatsen innebär detta även en nödvändighet att 

förhålla sig dels till en tämligen omfattande teoretisk tradition om rumslighet, utan att alls 

kunna göra anspråk på att vara heltäckande inom detta område, samt att förhålla sig till den 

fenomenologiska forskning som finns inom filmvetenskapen, vilken är betydligt mer 

hanterbar.3  

Det fenomenologiska förhållningssättet medför att undersökningen inte kan 

bedrivas som ett applicerande av en befintlig teori på ett undersökningsmaterial. Här erbjuds 

därmed inte heller en systematisk genomgång av alla de rumsbilder som Bachelard tar upp i 

sin bok, utan undersökningen måste byggas upp kring de rumsbilder som är relevanta i just 

det för studien föreliggande filmmaterialet. Detta är i viss mån ett projekt av hermeneutisk 

karaktär, eftersom det resulterar i ett sökande efter mening. Frågetypen är då: vilken mening 

har dessa bilder av rummet? Om sökandet ska kunna starta på en nivå som ligger nära 

undersökningsmaterialet, blir frågeställningen: vilken mening har rumsbilderna i just denna 

film? Därför kommer analysavsnitten att naturligt omfatta närläsningar av filmsekvenser, till 

viss del inom ett diegetiskt sammanhang, vilket kanske kan vara förvillande om 

förväntningarna inledningsvis är inställda på ett teoribygge som genast ska vara universellt 

tillämpningsbart. Samtidigt kan sökandet efter rumsbildernas mening inte enbart vara en 

inåtvänd process, huserande inom verkets inre logik. Inom semiotiken tolkas bilderna som 

tecken, där deras mening bestäms av det sätt som de förstås av en viss bestämd kulturkrets. I 

                                                
3 Inom filmvetenskaplig forskning finns många studier som kan sägas ha en fenomenologisk vinkel, 
kanske främst gäller detta estetiskt inriktade studier, som fokuserar på hur filmobjektet ser ut, hur det 
framträder, hur det är. Där ligger det nära till hands att dra paralleller till fenomenologiska studier, som 
tar sin utgångspunkt i en deskriptiv fas. (Läs exempelvis Heidegger, som refererar till Husserl gällande 
”deskriptiv fenomenologi” och ”Till sakerna själva!”, eller Husserl, som talar om ”ett stycke ren 
beskrivning, före all ’teori’”. För Husserl är den beskrivade fasen en grund, som leder till en 
förnuftsmässig vetenskap, men sedan måste detta naturliga förhållningssätt kopplas bort och 
parentetiseras för att man ska kunna uppnå kunskap om det ”rena väsendet” och det rena medvetandet. 
Heidegger, Varat och Tiden. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 1992. s 58, Husserl, Idéer till en ren 
fenomenologi och fenomenologisk filosofi. Stockholm: Thales. 2004. ss 111-114, 68, 118.) Teoretiker 
som har en uttalat fenomenologisk bas finns det dock inte många av inom filmvetenskapen. 
Exempelvis vore det tveksamt att benämna Deleuze sålunda, trots att hans projekt uppvisar tydliga 
fenomenologiska drag, eftersom han själv hävdar att han inte hör till denna filosofiska inriktning. De 
fenomenologiska filmforskare som här avses, är i första hand Allan Casebier, Vivian Sobchack och 
Malin Wahlberg. 
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uppsatsen finns därmed också en ansats att vidga cirklarna, både mot rumsbildernas möjliga 

universella tolkningsmöjligheter och mot bilderna som meningsskapande i ett större kulturellt 

sammanhang. Frågorna handlar då om: har rumsbilderna allmängiltiga aspekter? Vad har 

rumsbilderna för mening i ett större kulturellt sammanhang och går det att spåra kulturella 

skillnader i tolkningen av bilderna? Alla dessa frågor kommer inte att kunna besvaras i denna 

uppsats, men förhoppningsvis kommer de att erbjuda en möjlig ingång till detta omfattande 

och svårgripbara område som rumslighet innebär. Syftet är att undersöka hur det individuella, 

personliga, situationsbundna och kroppsliga i rumsligheten förhåller sig till en mer abstrakt, 

teoretisk rumslighet, samt hur båda dessa lager kan spåras i läsningen av rumsbilderna. Syftet 

innebär också ett försök att greppa rumsligheten på minst tre olika nivåer: 1. en reell 

rumslighet som har fysiska egenskaper, 2. en filmisk representation av rumslighet, och 3. 

minnesbilder, eller tankebilder av dessa. 

Min avsikt är att göra en fenomenologisk undersökning av rummet i tre 

spelfilmer, som är utvalda dels på grundval av personliga preferenser, med ett antagande att 

filmerna skulle innehålla något spännande om rumslighet, dels på grund av en önskan att inte 

främst fokusera på de dokumentär- eller konstfilmer som brukar hamna i fokus när det gäller 

mer filosofiskt inriktade filmvetenskapliga studier. Filmerna är följaktligen valda just därför 

att de är vanliga, närmast att betraktas som så kallade mainstream-filmer, i den meningen att 

de går upp på vilken biograf som helst, finns att få tag på i de flesta videobutiker, och 

representerar sådana bilder som vi möter vardagligen när vi ser film på bio eller TV. Slutligen 

är de valda därför att rumslighet, på olika sätt, utgör centrala element i filmerna; The English 

Patient/ Anthony Minghella (1996), Hero/ Zhang Yimou (2002), Mulholland Drive/ David 

Lynch (2001).4 

                                                
4 I The English Patient spelar huset en viktig roll, villan där den unga sjuksköterskan och hennes 
patient stannar upp och tar skydd. Huset bildar också en rumslig ram, eller förankring, varifrån 
utflykter i rummet till andra tider och rum kan göras. I Hero har filmens delberättelser en tydlig 
rumslig anknytning – de hör ihop med en viss färgskala, en viss plats – och det är också en uttalat 
imaginär rumslighet; det vill säga, det är en rumslighet som är skapad som en historia, som kejsaren 
ska tro på eller inte, och han ser berättelsen i sitt sinne, liksom filmbilder, medan den hjältemodiga 
slagskämpen berättar. Rumsligheten är ett centralt tema i Hero, där det handlar om att tillkämpa sig 
ära som belönas genom att man får tillåtelse att närma sig kejsaren i rummet. Hjälten flyttar sig således 
från 100 stegs avstånd, till 20 och 10 stegs avstånd från kejsarens person. Målet är att komma så nära 
honom fysiskt att det blir möjligt att döda honom: detta är själva intrigen i filmen, så att rummet och 
avståndet är en faktisk dramatisk kraft som driver berättelsen framåt. I Mulholland Drive, med sin 
invecklade handling, har åskådaren märkligt svårt att orientera sig, och det är inte helt enkelt att 
återberätta historien. När allting är osäkert och fluktuerande mellan sanning, osanning, mardröm och 
vanföreställning, framstår plötsligt rumsbilderna som pålitliga, där de dyker upp som öar i flödet. 
Trots att de kan vara lösryckta, som exempelvis den inklippta glimten av ett rum någonstans, där en 
telefon ringer övergivet utan att någon svarar, och det inte erbjuds någon indikation om hur den 
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Eftersom fenomenologi inte är speciellt välkänd som analysmetod, och teorin är 

notoriskt svår att sammanfatta, då varje fenomenologisk filosof förefaller att ha startat sin 

egen inriktning av läran, kommer denna uppsats att innehålla en diskussion kring vissa 

begrepp, hur de kan tolkas och hur de faktiskt har applicerats i filmvetenskapliga analyser.5 

Epistemologiskt bör ändå frågan ställas: vilken sorts kunskap är det möjligt att nå genom att 

studera rumslighet på film? Är det ontologisk kunskap om det fysiska rummet, eller kunskap 

om hur rumslighet produceras på film, eller rentav rumslighet som den produceras av 

åskådaren? När vi nu inleder den teoretiska översikten kommer vi att se att det finns 

skillnader i förhållningssättet. Vissa forskare tar sig an rummet på ett närmast geometriskt 

sätt, och försöker täcka in rummets alla sidor och synvinklar. Då är det främst rummet sådant 

som det framträder på filmbilden som är i fokus. Även bland de fenomenologiska 

teoretikerna, som har gemensamt att de huvudsakligen inriktar sig på tingen – eller i det här 

fallet: rummet – sådana som de framträder i den mänskliga varseblivningen, finns skillnader. 

Exempelvis använder sig Casebier av filmbilden för att nå kunskap om den reella verklighet 

som finns bortom bilden, men som är bildens upphov, medan Sobchack är betydligt mer 

inriktad på själva upplevelsen och de eventuella allmänmänskliga aspekter som kommer till 

uttryck där. 
                                                                                                                                                   
uppdykande rumsbilden hänger ihop med den rumslighet som visas i övrigt, blir dessa rumsbilder till 
en sorts enblem eller koncentrerade bilder, som vi förstår betyder någonting, även om det är osäkert 
om vi kan redogöra för exakt vad deras mening är. 
5 Fenomenologin som filosofisk strömning kan sägas starta med Immanuel Kant, som vid slutet av 
1700-talet hävdar att tinget i sig kan vi aldrig nå fram till i våra undersökningar: Det enda vi har att 
tillgå, är vår erfarenhet av tinget, och den tar alltid plats i tid och rum. Rummet och tiden är för Kant 
åskådningsformer för tinget. (För en sammanfattning av Kants filosofi, se Nordin, Filosofins Historia, 
ss 390-403). Fenomenologins fader brukar Edmund Husserl (1859-1938) utnämnas till. Husserl hade 
logisk-matematisk bakgrund, och utarbetade en detaljerad begreppsflora för att analysera tinget och 
varseblivningsprocessen i sin strävan att nå rena, universella kunskapsformer. Husserls fokus är tingen 
som de konstitueras i olika medvetandeakter. Det handlar visserligen inte om fenomenens 
sanningsvärde, i logisk bemärkelse, men målet är ändå en slags absolut kunskap, ren från alla 
förutfattade föreställningar om kunskap, som liknar det logiska idealet. (Se Husserl, Idéer till en ren 
fenomenologi och fenomenologisk filosofi. Stockholm: Thales. 2004. ss 65-68, 118.) Husserls 
efterföljare Martin Heidegger (1889-1976) kritiserades av sin läromästare som alltför 
socialantropologiskt inriktad. För Heidegger kan fenomen inte förstås som lösryckta, utan måste 
nalkas i sitt sammanhang. Detta ger Heideggers fenomenologi en historiskt kontextuell förankring, 
som skiljer sig från Husserls uppfattning. (För en lättillgänglig framställning av skillnaderna mellan 
Husserls och Heideggers synsätt rekommenderas Vår tids filosofi: Filosoferna. De filosofiska 
strömningarna. Stockholm: Forum. 1987. ss 40-67, 121-150.) Fenomenologin går sammanfattningsvis 
ut på att studera fenomen, såsom de uppträder i världen. Med Heideggers terminologi handlar det om 
att låta fenomenen visa sig på sina egna villkor; att utfråga varat om sitt vara på varats eget sätt. ”Det 
varande blir liksom förhört (abgefragt) med avseende på sitt sätt att vara” och varje vara har ”sin egen 
begreppslighet /begreppsapparat/”.  (Heidegger, Varat och Tiden, Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 
1992. s 24) Eftersom grundförutsättningen är att vi inte har tillgång till oförmedlade fenomen, så är det 
människans varseblivningsprocesser och kunskapsbildning som studeras inom fenomenologin.  
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Det filmiska rummet 
  

 Inom filmvetenskaplig forskning har rummet teoretiserats på många olika sätt. 

Från estetiskt inriktade undersökningar, som ofta kommer fram till mycket konkreta och 

praktiskt rediga termer för att handskas med filmisk rumslighet på ett grundläggande vis, till 

mer abstrakta filosofiska betraktelser av rummet på film. Jacques Aumont gör en närmast 

virtuell geometrisk konceptualisering av rummet, som en slags låda med ett bestämt antal 

sidor.6 André Bazin myntar ordparet cadre/ cache (ram/ gömställe), för att kartlägga rummet 

innanför och utanför bildens ram. Detta leder till teoribildning om rummet som syns i bild, 

liksom om rummet som inte syns i bild; ljud, som bär över gränserna mellan rumsligheterna, 

och så vidare. Gilles Deleuze, med flera, har koncentrerat sitt intresse på rummets mer 

filosofiska aspekter. Dessutom finns ett antal narrativistiskt inriktade teoretiker, som har en 

tendens att förstå allting utifrån dess narrativa funktion, så även rumsligheten.7  

En ofta återkommande problemformulering inom den filmvetenskapliga 

teoribildningen gäller dikotomin mellan rummet som verkligt rum i förhållande till 

filmbildens rum, eller realitet kontra representation. Enligt Allan Casebier handlar det om en 

idealistisk grundsyn på filmbilden som står i ett motsatsförhållande till en realistisk, där 

idealisten hävdar att världen och den kunskap vi har om den konstrueras i medvetandet, 

medan realistens uppfattning är att världen och dess sätt att vara existerar oberoende av oss. 

Rummet som konstruktion, eller rummet som oberoende existerande, med andra ord, om vi 

ska godta Casebiers uppdelning.8 

                                                
6 Jacques Aumont hävdar exempelvis i inledningen till The Image att rumslighet grundar sig i en 
kroppslig upplevelse och inte bara är visuell: ”The idea of space is fundamentally linked to the body 
and its movements: verticality, especially, is a specific immediate given of our experience via the 
perception of gravity. We see objects fall vertically, but we also feel gravity through our body. The 
concept of space is as much derived from tactile and kinetic data as from the visible.” Därefter 
konstateras att normal, vardaglig perception inte kan studeras i laboratorier, och Aumont utvecklar 
istället en mycket teoretisk och geometrisk modell för att analysera rumslighet på film. Analysen 
kommer då att handla om cartesiansk geometri, euklidisk geometri, perspektiv, belysningspunkter, 
objekt i rörelse i förhållande till perspektiven, och så vidare – vilket förvisso är en imponerande ansats 
att kartlägga rumsligheten på ett naturvetenskapligt, geometriskt sätt, men förefaller att ha föga med 
perceptionen att göra. Rumslighetens kroppsliga aspekter faller likaså i bakgrunden för det teoretiska 
projektet, vilket är en diskussion som det finns anledning att återkomma till i förhållande till Vivian 
Sobchacks undersökningar. Aumont, The Image. London: British Film Institute. 1997. ss 20-25. 
7 För en utförligare kartläggning och redogörelse för begrepp omkring rummet rekommenderas Astrid 
Söderbergh Widding, Gränsbilder, Det dolda rummet hos Tarkovskij. Stockholm: Stockholms 
Universitet, Institutionen för Teater- och Filmvetenskap. 1992. 
8 Allan Casebier, Film and Phenomenology, Toward a Realist Theory of Cinematic Representation. 
Cambridge, New York: Cambridge University Press. 1991. s 1. 



 6  

 

Det filmiska rummet är på många sätt en konstruerad rumslighet. I klassisk 

Hollywoodfilm finns uppfattningen om att det är möjligt att producera rumslighet genom 

analytisk klippning, vilket innebär att tagningar klipps ihop på ett sätt som ska efterlikna 

mänskliga perceptionsmönster, till exempel blickmönster när vi ser oss omkring i ett rum. 

Klassisk Hollywoodfilm presenterar således oftast en överblicksbild av rummet, en 

etableringsbild, eller establishing shot, innan bilden bryts ned i närbilder av detaljer eller 

skådespelarnas ansikten. Skådespelare som agerar mot varandra i dialog, eller som ser sig 

omkring i rummet, visas i en shot/ reverse-shot struktur, där bilder klipps ihop för att stämma 

med karaktärernas blickriktningar. Här är regeln att inte överskrida 180 grader i 

bildväxlingarna, för att inte bryta den rumsliga kontinuiteten och förvirra åskådaren med 

avseende på hur de olika bildelementen befinner sig i rummet.9 Detta sätt att representera det 

filmiska rummet må ligga nära den naturliga mänskliga perceptionen, men utgör icke desto 

mindre en konstruktion. Detta syns tydligast på att det har funnits andra sätt att konstruera 

filmrummet innan Hollywoodnormen stabiliserades.  

John Fullerton ser exempelvis spår i den tidiga svenska stumfilmen av en 

rumsstruktur som förefaller att härstamma från en teatralisk rumsuppfattning. Här finns ett 

rum som byggs upp i djupled, och med hjälp av speglar, till skillnad från klippning, visar upp 

rummets andra sida. Detta menar Fullerton baseras på en praktik där åskådaren skrivs in i det 

visuella fältet, på ett sätt som skiljer sig från filmkamerans enda priviligerade synvinkel. I 

teaterns rumslighet finns en mängd relativa synvinklar, beroende på var i salongen åskådaren 

sitter, och åskådaren är en del av det visuella fältet och relaterar till teaterns narrativa rum på 

ett annorlunda sätt än det filmiska. Filmmaterialet pekar då både på ett framväxande nytt sätt 

att se på världen och rummet, och nya sätt att presentera rummet som en kognitiv helhet, allt 

eftersom det nya mediet erbjöd andra vägar att skapa rumslig kontinuitet; ”cinematographic 

vision did not merely represent a new way of seeing the world; it provided a new means for 

organizing spatial and temporal coherence”.10  

I ett försök att överblicka olika strategier för att strukturera det filmiska rummet 

är det också nödvändigt att beakta kulturella skillnader. Exempelvis diskuterar Kristin 

Thompson och David Bordwell den japanske regissören Yasujiro Ozus estetiska stil specifikt 

med avseende på hur han handskas med rummet, och hur han – ur deras synvinkel – bryter 

                                                
9 Se exempelvis Thompson, Bordwell, Film History: an Introduction, New York, London:  
Mc Graw-Hill Inc. 1994. ss 42-46. 
10 Fullerton, J. ”Seeing the World with Different Eyes, or Seeing Differently”, Nordic Explorations: 
Film Before 1930. Sydney: John Libbey and Company. 1999. ss 164, 176. 
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mot reglerna för klassiska filmisk rumslighet. Ozu, noterar de, filmar ofta dialogscener med 

kameran cirklande runt aktörerna i fulla 360 grader. ”This strategy consistantly violates 

Hollywood’s traditional 180-degree continuity editing. He edited as much for visual pattern as 

for dramatic emphasis”, där han klipper på grafisk matchning mellan bilderna, snarare än att 

de ska stämma med blickriktningar.11 Ozu uppvisar dessutom en förkärlek för att visa rummet 

ur en låg kameravinkel, vilket medför att golvet dominerar bildutsnittet på ett sätt som skiljer 

sig från den klassiska Hollywoodfilmens representation av det cinematiska rummet. 

Om vi så har fastställt att det finns olika sätt att organisera rummet genom 

klippningsprocessen, som länkar samman flera bilder, och att det förefaller att finnas 

kulturella variationer i produktionen av rumslighet, kan vi ställa frågan: hur ser det ut när det 

gäller enstaka tagningar, som till exempel de första Lumière-filmerna, från 1896-97? Vid den 

tidpunkten i filmhistorien fanns ännu inte tillgång till klippteknik, och de första filmerna från 

bröderna Lumières bolag består typiskt sett av entagningsfilmer på ungefär 50 sekunder, 

oftast filmade med en fast kamera, som producerar en enda, samlad och orörlig synvinkel, 

utan klipp. Eftersom kamerorna inte var utrustade med sökare, så att det vore möjligt att byta 

bildutsnitt under pågående filmning, kunde man inte följa en rörelse genom rummet, och inte 

heller klippa samman flera olika vyer av rummet. Detta förefaller att indikera ett tämligen 

okomplicerat förhållande mellan rummet framför kameran och rummet såsom det avbildas på 

filmen. Det traditionella sättet att se på dessa tidiga Lumièrefilmer har också varit att 

klassificera dem som dokumentära och icke-narrativa – ofta kontrasterade mot Georges 

Meliès filmer, som har fått representera fiktion och ett narrativt filmskapande. Tanken är att 

Lumièrefilmerna är aktualitetsfilmer som avbildar verkliga händelser och platser, med 

kameran utplacerad någonstans i verkligheten för att filma så länge som filmrullen räckte, 

vilket med den tidigaste kamerautrustningen innebar cirka 50 sekunders film. 

Närmare studier av dessa tidiga filmer har dock visat att de inte alls utgör de 

naivt enkla och okomplicerade avbildningar, som det finns tendenser att betrakta dem som. 

Jacques Aumont har reflekterat över den omsorgsfulla observation som måste ha föregått 

filmtagningarna, där kameramännen har tvingats att noggrant studera det förlopp som de 

önskade filma, för att få en uppfattning både om skeendets tidsmässiga och rumsliga 

utsträckning. Kameramännen utvecklade så en skicklighet för att uppskatta det reella 

skeendet, i förhållande till den film som fanns till förfogande – ”a sense of duration” – menar 

                                                
11 Thompson, Bordwell, Film History: an Introduction, New York, London: Mc Graw-Hill Inc. 1994. 
s 277. 
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Aumont.12 Detta har betydelse för hur fotograferna valde att ställa upp kameran, med 

avseende på val av synvinkel och bildutsnitt, i förhållande till det förlopp som de förväntade 

sig kunna fånga på filmremsan, vilket innebär att det faktiskt handlar om en slags komposition 

av rummet som ska avbildas. 

Det syns också på ett flertal av bland annat de tyska Lumièrefilmerna, att möda 

har lagts ned på att hitta en intressant rumslig komposition, där rörelsen genom bildrummet 

ska vara visuellt fångande för publiken. Därför återfinner vi många gatubilder med diagonala 

rörelsemönster genom rummet, eller rörelsekurvor, vilka tillåter åskådaren att följa rörelsen i 

bild så länge som möjligt, med ett oförändrat bildutsnitt. No. 229 från Dresden: Postplatz 

(1896) är ett exempel på denna rumsstrategi, där spårvagnarnas färd på kurviga spår erbjuder 

både en långsträckt rörelse och komplicerade rörelsevektorer i flera olika riktningar. Diagonal 

rörelse i kombination med en djup rumskonstruktion hittar vi i No. 234 från Hamburg: 

Lombardsbrücke (1896), där rummet struktureras i djupled med sina många lager av rörelse. 

Lumièrefilm No 785: Lancement du ’Fürst Bismarck’, från Kiel (25.09.1897) avbildar 

sjösättandet av ett nybyggt fartyg. Här fyller skeppet upp större delen av bildutrymmet i 

början av tagningen, färdas i maklig takt genom bildrummet i en djup diagonal, innan det når 

andra sidan av bildramen och vattnet precis vid slutet av de ungefärliga 50 sekunderna. Detta 

konstituerar tydligtvis en verklig historisk händelse i tid och rum, där det inte fanns chans till 

omtagningar, och fotografen var tvungen att lita till sin uppskattning av det förlopp som 

komma skulle, – och sin tur, med avseende på skeppets rörelsehastighet, vilken torde varit 

svår att uppskatta – när han valde sin bildvinkel och sin rumskomposition. 

Martin Loiperdinger har också analyserat effekten som bildutsnittet och själva 

kamerautrustningen har när det gäller representationen av rummet och det sätt som vi avläser 

bilden i Lumièrefilm No. 653, L’arrivée du train à la Ciotat. Objekt som är i rörelse nära 

kameralinsen är proportionellt mycket stora, och avlägsna objekt är mindre än de skulle te sig 

i vår normala, omedierade perception. Detta får effekter även när tåget rullar in mot stationen, 

så att det verkar som om tåget skulle öka farten medan det kommer allt närmare och uppfyller 

bilden, fastän vi vet att det i själva verket måste vara på väg att sakta ned för att kunna bli 

stillastående, eftersom det strax står stilla i bild. Rörelsen såväl som vår rumsliga perception 

blir paradoxal, när vad vi ser på film motsäger våra förväntningar på hur rummet och ting i 

rörelse normalt ska bete sig.13 

                                                
12 Jacques Aumont, ”Lumière Revisited” in Film History, 8.4.1996, s 426 
13 Loiperdinger, ”Lumière’s Arrival of the train”, The Moving Image, vol. 4, no. 1, 2004, ss 103-104. 
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Det finns följaktligen skäl för att betrakta det filmiska rummet som en 

konstruktion, även när det handlar om enkla enstaka tagningar, på ett sätt som borde indikera 

en till synes neutral inspelning av ett redan existerande rum. Ändå vore det orimligt att 

utesluta att det finns en reell rumslighet därute i världen, en rumslighet som har fysiska 

egenskaper, och som står i något slags relation till filmens rum – även om vi i det filmiska 

rummet upplever en kreativ behandling av världen, eller upplever rumsligheten ur en 

subjektiv synvinkel. När det rör sig om aktualitetsfilmer, blir det tydligt att det filmiska 

rummets indexikala kvaliteter inte kan förnekas. De Lumièrefilmer som diskuterats här, 

demonstrerar att det också handlar om filmiska avbildningar av verkliga historiska händelser, 

som ägde rum vid en bestämd punkt i tid och rum; att filmens representation av rummet i 

någon mån visar hur det var att vara där på den platsen, just då, när det skedde. Med avseende 

på bilderna från olika stadsrum, är det också möjligt att resa till de avbildade platserna, som 

finns kvar än idag, och jämföra det reella rummet med filmbildens rum. 

Med dagens teknologi är det dock fullt möjligt att framställa datorgenererade 

rum som inte alls har någon motsvarighet i den fysiska världen, som bara existerar i 

filmbilden. Stella Bruzzi ställer frågan: Vad händer med sambandet mellan verklighet och bild 

efter att den datormanipulerade bilden gjort sitt intåg i filmhistorien?14 När det indexikala 

sambandet mellan det fysiska rummet och filmrummet upplösts, kan det ifrågasättas om det 

över huvud taget går att nå allmängiltig kunskap om rumslighet genom att studera rummet på 

film, och vad som egentligen går att uppnå med att undersöka det filmiska rummet. Här 

erbjuder fenomenologisk teoribildning en möjlig ingång eftersom den inte, åtminstone i det 

initiala skedet, gör skillnad på reella rum som har fysisk utsträckning, bilder av rum eller 

imaginära rum, utan istället fokuserar på upplevelsen av rummet.  

 

Fenomenologi som filmvetenskaplig teori 
 

 Allan Casebier, som redan omnämnts ovan, försökte på 1990-talet lansera en 

fenomenologisk filmteori, som skulle kunna kontra den alltför idealistiska inriktningen som 

han ansåg att modern filmteori tagit. Modern, eller postmodern filmteori, är så fokuserad på 

                                                
14 Hon erbjuder också ett svar; ”documentaries will always tread the line […] between reality and the 
image”, och slår ett slag för att vi i dessa postmodernistiska tider inte får glömma bort att det faktiskt 
existerar en verklighet: ”Sometimes it seems necessary to remind writers on documentary that reality 
does exist and that it can be represented[…]”. Bruzzi, S. New Documentary: A Critical Introduction, 
London, New York: Routledge. 2000. ss 3-7. 
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konstruktionen av begrepp, av kunskap som konstruerad, att studieobjektets verklighetsgrad 

tappas bort, menar Casebier.15 Konstverket finns där som en fristående realitet, med sina 

karaktäristiska kvalitativa egenskaper, oavsett hur vi ser det. Casebier vänder sig till Husserls 

antikonstruktionistiska begreppsvärld. Framförallt är det Husserls omsorgsfulla nyansering av 

begreppen för objektet och för varseblivningen som lockar. Universaler är ett centralbegrepp 

för Husserl. Husserl hävdade att vår kunskap om konstverket eller representationen är 

avhängig av dessa universaler som exemplifieras av bilden. ”We may know what an art object 

represents partly because we are able to grasp the instantiations of universals.” Bilden 

produceras inte av åskådaren, utan finns där oberoende av denne, men åskådaren kan känna 

igen dess egenskaper, och det är just universalerna som möjliggör denna igenkänning. Den 

fenomenologiska filmteorin blir för Casebier ett sätt att rädda objektets status, genom att den 

möjliggör studier av objektet och subjektet samtidigt i den kognitiva akten, där en 

konstruktivistisk teori är alltför inriktad på subjektets kognitiva processer.16 Objektet är 

fristående, och oberoende av hur vi studerar det, således: i det här fallet, betyder det att 

rummet finns därute, och har sina egenskaper, oberoende av hur vi som åskådare tolkar det. 

 Vivian Sobchacks fenomenologi kan tyckas utgöra den direkta motsatsen till 

Casebiers, då hon grundar kunskaperna i ett subjekt som rör sig i rummet. Detta subjekt har 

ett kroppsligt förankrat jag, som i ett här och nu upplever och interagerar med rummet. 

Sobchack utvecklar sina teorier utifrån Maurice Merleau-Pontys fenomenologi, som bygger 

på att kroppen inte är ett objekt som alla andra, utan ständigt förkroppsligar en kombination 

av subjekt och objekt.17 Rummet är då alltid en upplevd erfarenhet. Varken åskådaren, eller 

                                                
15 Henri Lefebvres sätt att se på rumslighet som en mänsklig och social konstruktion motsvarar detta 
postmodernistiska tankesätt som Casebier vänder sig mot. För Lefebvre är rumsligheten konstruerad, 
på liknande sätt som vi kommit att förstå subjektet som en konstruktion. Detta medför att rumsligheten 
är beroende av sitt historiska sammanhang, är föränderlig över tid, och inte kan utforskas utan relation 
till det mänskliga subjekt som rör sig i rummet. ”Space as a product has a history which is forever 
changing through time” , ”it is by means of the body that space is perceived, lived – and produced”. 
Lefebvre, The Production of Space, Oxford: Blackwell. 1991. s 162. Casebier skulle förmodligen 
också ha invändningar mot en studie som Astrid Söderbergh Widdings Gränsbilder; Det dolda 
rummet hos Tarkovskij, som är en undersökning av rummet utanför bildramen, eller den rumslighet 
som inte syns i filmbilden. Genom att visa hur Tarkovskij i sina filmer bryter mot vad vi förväntar oss 
att se, med slutledning av det som syns av rummet i bild, så att det blir omöjligt att dra slutsatser om 
det dolda rummet utifrån det som är synligt ur kontinuitetsaspekter, ger Söderbergh Widding indirekt 
en fingervisning om hur mycket vi som åskådare i normala fall själva konstruerar en rumslig helhet 
runtomkring det som visas i filmrutan. 
16 Allan Casebier, Film and Phenomenology: Toward a Realist Theory of Cinematic Representation. 
Cambridge, New York: Cambridge University Press. 1991. ss 1-9. 
17 Vivian Sobchack, Carnal Thoughts: Embodiment and Moving Image Culture, Berkeley: 
University of California Press. 2004. ss 1-9. 
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rummet, kan reduceras till ett objekt, och det är inte möjligt att rättvisande analysera rummet 

som fristående text, eller tecken. 

 Malin Wahlberg, som vänder sig mot det som hon uppfattar som alltför 

jagcentrerat och solipsistiskt i Sobchacks fenomenologi föreslår istället en slags semiotisk 

fenomenologi. Rummet blir då ett semiotiskt tecken, där det blir möjligt att följa vissa 

återkommande motiv, eller figurer i analyserna.18 

 Metoden i den här uppsatsen kommer att utgöras av en kombination av flera av 

dessa element, men huvudsakligen bygger den på Bachelards teorier, som kan läsas som en 

praktisk tillämpning av Martin Heideggers fenomenologi, då den fokuserar på varats 

utsträckning i rummet och i världen. En mer semiotisk tillämpning av Bachelard kommer 

också att diskuteras, liksom förhållandet till kroppsligheten, vilket i hög grad överensstämmer 

med Sobchacks kroppscentrerade analyser av rummet. 

 

Bachelard och Heidegger 
 

 Att framställa Bachelards The Poetics of Space som en praktisk tillämpning av 

Heideggers filosofi är inte helt utan komplikationer och kräver således en kommentar, i 

synnerhet då det inte är något som Bachelard själv påstår i sin bok. Bachelard hänvisar till en 

mängd andra teoretiker och filosofer, vissa av dem fenomenologer, och han diskuterar 

fenomenologiska begrepp och synsätt, men inte någonstans refererar han uttalat till 

Heidegger. Däremot finns det tecken som tyder på att Bachelard delvis vänder sig mot 

Heidegger. När Bachelard skriver: ”Before he is ’cast into the world,’ as claimed by certain 

hasty metaphysics, man is laid in the cradle of the house”, ligger det nära till hands att läsa 

detta som ett avståndstagande mot just Heidegger, som beskrivit människans vara som en 

utkastadhet i världen.19 Ändå är det i min mening befogat att läsa Bachelard som en 

konkretisering av Heideggers fenomenologi, sådan som den framställs i Varat och Tiden. 

Heidegger menade att varat är det mest outforskade och negligerade inom filosofi och 

vetenskap, trots att det är den mest grundläggande egenskapen hos allt som existerar, till den 

grad att det kommer att påverka allt, till och med våra tankestrukturer. Eftersom varat är en så 

                                                
18 Malin Wahlberg, Figures of Time: On the Phenomenology of Cinema and Temporality, Stockholm: 
Stockholm University, Department of Cinema Studies. 2003. 
19 Gaston Bachelard, The Poetics of Space, övers. Jolas, M. Boston: Beacon Press. 1958. s 7. 
Om tillvarons ”kastadhet (Geworfenheit)”, se exempelvis Heidegger, Varat och Tiden. Göteborg: 
Bokförlaget Daidalos AB. 1992. ss 177-179. 
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fundamental del av existensen har det en förmåga att bli osynligt för oss. Det ligger oss så 

nära att vi inte kan få syn på det, som Heidegger skriver. Heidegger gör i sin varaanalys en 

uppdelning i varat och de ting, djur, människor som har varande. Varat är det som alla dessa 

varande ting har gemensamt. Varat, för Heidegger, måste förstås i sitt vardagliga 

sammanhang och i sin kontext. Det går inte att förstå en hammare utan att se den i rörelse, i 

sitt aktiva varande och sammanhang, vilket när det gäller en hammares vara är såsom svingad 

av hantverkarens hand, där det större sammanhanget är verkstaden omkring dem. ”Det rum, 

som inom den kringsynta i-världen-varon upptäcks såsom donkomplexets rumslighet, hör 

alltid, i egenskap av dettas plats, till det varande självt. […] ”tillvaron själv, vad dess i-

världen-varo beträffar, är ’rumslig’”, skriver Heidegger om tingens varande. Inte heller 

människans vara är först ett vara och därefter en värld som det upprättas en vararelation till. 

”Tillvaron är aldrig ’i första hand’ ett liksom i-varo-fritt varande som då och då får lust att 

upprätta en ’relation’ till världen.” Rumsligheten är en del av tillvarons väsensstruktur – 

tillvaron har en existential rumslighet, med Heideggers begrepp. Detta gör att varat och tingen 

alltid har ett rumsligt sammanhang.20  

 Det som Bachelard är upptagen med är, i sin tur, varats utsträckning i rummet 

och hur rummet kommer att avsätta sig i det mänskliga varat och kommer att prägla det på 

sätt som är djupgående, men till stor del omedvetna. Parallellerna i Heideggers och 

Bachelards sätt att tänka sig varat och dess förhållande till rumsligheten är kanske tydligast i 

Heideggers ”Building Dwelling Thinking”, där han konceptualiserar det mänskliga varat som 

byggande och boende, eller ett varande i en bebyggd rumslighet, vilket klingar mycket likt 

Bachelards husliga tänkande.21  

                                                
20 ”Varat låter sig inte definitoriskt härledas ur högre begrepp eller beskrivas med hjälp av lägre. […] 
’Vara’-begreppet är tvärtom det dunklaste av alla […] Att vi alltid redan lever inom någon viss 
varaförståelse, och att varats mening dock samtidigt är höljd i dunkel”. ”Det som ontiskt är närmast 
och mest bekant är det som ontologiskt är mest fjärran, det okända, det i sin ontologiska betydelse 
ständigt förbisedda.” Existentialerna är för det mänskliga varat, enligt Heidegger, en motsvarighet till 
vad kategorierna är för tingen; ett sätt att kategorisera grundläggande egenskaper. Heidegger, Varat 
och Tiden. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 1992. ss 19-21, 37, 68, 83, 139-140. 
21 Heidegger gör en etymologisk spårning av ordet vara, på engelska, tyska, och dess äldre former; bin, 
being, beo, buan, bauen. ”The way in which you are and I am, the manner in which we humans are on 
the earth, is Buan, dwelling. To be a human being means to be on the earth as a mortal. It means to 
dwell.” Heidegger är poängterar även ständigt vikten av att undersöka varat i det vardagliga, varat som 
det invanda. ”Building as dwelling, that is, as being on the earth, however, remains for man’s 
everyday experience that which is from the outset ’habitual’ –  we inhabit it, as our language says so 
beautifully: it is the Gewohnte.” För Heideggers blir det då också otänkbart att undersöka rumsligheten 
som ett objekt. ”Yet space is not something that faces man. It is neither an external object nor an inner 
experience.” Inom västerländsk filosofi, vilket även kommit att prägla naturvetenskapen, finns det en 
stark tradition att tänka sig tingen som objekt, vilka sedan tillskrivs egenskaper, menar Heidegger. 
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Den poetiska bilden 
 

Som en inledning till studien om Bachelards poetiska rumsbilder följer en mer 

ingående analys av de tre första minuterna i The English Patient. Inledningssekvensen i The 

English Patient är ett exempel på visuell poesi. Det är bilder som inte följer en kausal logik 

eller ett linjärt berättande. Inledningssekvensen utgör inte ett berättande i egentlig mening, 

utan fungerar närmast som ett poetiskt bildspråk, där bilder, ljud och rörelser flyter ihop och 

samverkar, så att de olika beståndsdelarna färgar av sig på varandra. Som åskådare upplever 

vi det som en helhet, och även om strukturen inte är direkt narrativ, så tar vi till oss 

bildkompositionen som meningsfull, trots att vi i filmens början inte förstår alla dess skilda 

element. Den här öppningssekvensen förstår vi på sätt och vis bakifrån, i och med att de olika 

beståndsdelarna, ljuden, bilderna, dyker upp under filmens gång och avslöjar varför de är 

betydelsetyngda, och vi upplever deras resonans genom hela filmen. De första bilderna har en 

affektiv tyngd och mening, som vi inte genast förstår logiskt, men ändå kan uppleva, på 

liknande sätt som vi tar till oss en dikt, eller en målning, även när det inte alltid är möjligt att 

fastställa exakt vad den betyder. 

 Sekvensen börjar med svarta bildrutor, utan musik och utan förtexter. Ljudet är 

det som kommer först, i form av ett mjukt klirrande av glasföremål och ljud av vind. Det 

skulle kunna vara ett klockspel som rör sig i vinden, men vi ska senare känna igen ljudet när 

det uppträder diegetiskt, som ljudet av de glasflaskor, fyllda av välgörande oljor, som används 

av den medicinman, som vårdar den engelske patientens sönderbrända hud efter hans 

flygkrasch. Där hörs också några lågmälda röster, skrapande och steg från något slags 

lastdjur, vilket placerar oss rumsligt, om än något vagt, bland människor. Bild tonas upp, och 

visar gulfärgat grovt papper, som ser ut som sand. Eller är det kanske sten, och inte papper? 

Efter ljudets första dubbeltydighet, med glasflaskorna/ vindspelet, finns här en första antydan 

till visuell ambivalens, eller rent av en förskjutning i bildspråket. På ljudspåret ligger en 

böneutropare på långt avstånd, som ger oss en obestämd arabisk anknytning, vilken tycks 

förstärkas av en oskolad kvinnoröst i vad som låter som en orientalisk sång, utan 

ackompanjemang av något instrument. Ljudet av sången är även rumsligt förvrängt från och 

                                                                                                                                                   

Men rumsligheten är redan inskriven i vårt sätt att vara och tänka. Det går inte att separera dem så 
oproblematiskt som vi kanske föreställer oss, i vetenskapens namn. Martin Heidegger, Poetry, 
Language, Thought. transl. Hofstadter, A. New York: Perennial, Harper Collins. 1971. ss 145, 154. 
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till, med ekoeffekter respektive ett instängt ljud, som vore det i en grotta. Den här sången 

dyker upp långt senare i filmen, i samband med en kärleksscen, där den engelske patienten, 

eller greve Almásy, spelar den för sin kärlekspartner Katharine. Hon undrar vid detta tillfälle 

om det är en arabisk sång, och Almásy förklarar att det är en gammal ungersk sång som 

sjöngs för honom för länge sedan av en kvinna i hans barndom. Sången representerar således 

ett laddat kärleksmöte, samtidigt som den fungerar som en länk genom både tid och rum, till 

en svunnen barndom och ett hemland långt borta.22 Den fungerar också som del av ett tema i 

filmen som handlar om utsuddande av rumsliga gränser, eller det som förmår transcendera 

gränser och som gör att nationaliteter och territorialstrider blir betydelselösa – något som de 

rent praktiskt inte alls är under andra världskrigets maktkamper om Nordafrika, vilket är 

filmens bakgrundsmiljö, och utgör den kaotiska verklighet som alla karaktärerna tvingas till 

närkontakt med under filmens lopp på ett eller annat sätt. 

                                                
22 Vad vi också ser i denna öppningssekvens är den poetiska bildens förmåga att skapa rumsbilder som 
inte fungerar enligt en kausal logik, eller en linjär narrativ struktur, men som kan knyta samman flera 
tidslager i en enda bild. Det påminner snarast om Deleuzes kristalliska tid, där han menar att flera 
tidslager kan existera samtidigt, likt olika facetter på en och samma tidskristall. Således har vi här den 
målade människan, som knyter oss rumsligt till grottan och till öknen, men som tidsmässigt fluktuerar 
mellan en tidpunkt när Kataharine faktiskt utför sin målning, innan kärlekshistorien tagit sin början, 
och den tidpunkt när de båda sitter i planet och kärlekshistorien nått en slags slutpunkt, i och med att 
Katharine redan är död. Ljudspåret verkar genom ytterligare tidslager, då det första klirrandet av 
glasflaskorna härrör från en tid efter kraschen när Almásy i princip är död också han, liksom tiden 
förgrenar sig tillbaka till Almásys barndom, och till en tid och ett rum där Almásy och Katharine 
fortfarande var tillsammans, vid en tid innan kärlekshistorien tog en vändning mot det tragiska. Alla 
dessa olika rum och tidpunkter samexisterar som en helhet i denna bildpoetiska inledningssekvens. 
”Thus the image has to be present and past, still present and already past, at once and the same 
time.[…] The past does not follow the present that it is no longer, it coexists with the present it was.” 
(Gilles Deleuze, Cinema 2, Minneapolis: University of Minnesota Press. 1985. s 79.) Denna 
beskrivning av filmens öppningsscen kan få det att framstå som om det trots allt handlar om ett slags 
berättande, om än i komprimerade bilder, men icke desto mindre ett narrativ; som om det vore möjligt 
att reda ut alla trådar i berättelse-bilderna och så få pusselbitarna på plats, tills slutligen alla 
komponenter i bilderna fått sin förklaring i efterhand. Poängen här är dock att vi faktiskt inte förstår 
allt, utan bara kan ta emot bilderna som en upplevelse. Vi mottager den här bildsekvensen som en 
meningsfull helhet, i så mån att vi förstår att den betyder något viktigt för någon – eller för filmens 
helhet – även om vi inte förstår exakt vad, och vi berörs av den affektiva tyngd som förmedlas av 
bilderna och musiken, även innan de har fått sitt sammanhang i filmen. Men detta är inte detsamma 
som att vi förstår vad Katharine betyder för Almásy, känner vad han känner när han flyger med hennes 
döda kropp över öknen, eller vet vad de simmande grottmänniskorna står för, och varför de är viktiga i 
filmen, varför de är så betydelsefulla att det är motiverat att de ska vara med just här. Inte heller förstår 
vi egentligen vad oljeflaskornas klirr betyder, lika lite som vi kan känna smärtan från patientens 
brännskada. Står oljeflaskorna för nåd, överlevnad och mänsklig omvårdnad, eller tvärtom för ett 
förlängt lidande, när döden är det enda lindring som patienten längtar efter? Står ökenfolkets vård för 
medmänsklig barmhärtighet, eller är det ett utslag av snöd vinning som gör att de håller mannen vid 
liv, för att de inser värdet av hans kartor och kunskaper? Bilderna erbjuder ingen entydig mening. 
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 Nästa inslag i bildform är en pensel, som förs över vad som nu troligen kan 

avkodas som grovt akvarellpapper, i långsamma, vågformade penseldrag. Sakta växer en bild 

fram, men det är oklart vad det ska bli. Bildutsnittet är en extrem närbild, där bara en del av 

penseln och papperet syns, och det som målas är en liggande människa, så åskådaren har det 

inte helt enkelt att genast avläsa vad det ska föreställa. Ändå är det något vagt bekant över 

bilden. Det ska senare visa sig att målningen är en avbildning av en av människofigurerna 

från Simmarnas grotta. Här finns således en bildmässig tvetydighet som är klassisk, i den mån 

att till och med arkeologerna har tvistat om vad bilderna föreställer. Vad gör de här avbildade 

människorna egentligen? Simmar de? Jagar? Ligger, eller står de? Kanske är de figurer som 

ser ut att ligga faktiskt döda? Den målade simmande människan är också en länk till 

Katharine, som är den som utför akvarellmålningen i filmens handling, och skänker den som 

ett bidrag till Almásys bok, samtidigt som målningen binder oss till grottan, som är 

betydelsefull på flera sätt i filmen. 

 Nu börjar också ett annat musikaliskt tema, som flätas in i de pågående ljuden. 

Det är ett orkestrerat tema, med oboe och stråkar, som är filmens mer officiella och storslagna 

musiktema, i förhållande till den mer privata, intima sången från Almásys barndom. 

Bildmässigt ges en dubbelexponering, där sandpapperet/ akvarellpapperet, går över i 

sanddyner, som rör sig så att skuggan av den målade människan i bilden ser ut att flyga över 

öknen, innan människoskuggan tonas ned helt och bara flygplansskuggan fortsätter att röra sig 

över sanden. Flygmaskinsljudet brummar dovt och kvinnorösten kommer in igen, nynnade, 

och samspelar med den orkestrerade musiken. Kameran stiger ovanför det gamla 

propellerplanet, och vi ser en man i flygarhuva av läder och en kvinna, som ser ut att vila sig 

lutad mot planet, i sittgropen framtill. Inga ansikten syns ännu. Härnäst klipps till en bild 

framifrån, där kvinnans ansikte syns. Med slutna ögon ser hon ändå välsminkad och elegant 

ut; håret och ett skirt tygstycket fladdrande i vinden. Det ser avslappnat och rofyllt ut, vilket 

gör att åskådaren inte vet: är det ett semestrande välbeställt par, som nonchalant flyger i eget 

plan? Sover hon, eller är hon död? Återigen smyger sig en visuell tvetydighet in, på samma 

sätt som papperet liknar sand eller sten, och ökendynerna liknar snödrivor eller havsbotten. 

Bilden används här som poetiskt medel och verkar för en flytande gränslöshet mellan 

elementen, mellan tillstånden. Ett av poesins uttrycksmedel är just att använda sig av ordens 

mångtydighet, och att i bildspråk skapa nya bilder, genom att förskjuta betydelsen från en bild 

till en annan.  

Janss, Melberg and Refsum beskriver hur bilder av vardagliga ting som 

kombineras i den poetiska bilden är vad som skapar koncentrationen av mening i poetiskt 
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språk. Här är det den oväntade kollisionen av olika bilder som förskjuter ordens mening, och 

utvidgar dess betydelse, samtidigt som språket blir mer kompakt meningsfullt: det är på så sätt 

som till synes obetydliga, vardagliga bilder kan förvandlas till något av en poetisk gåta som 

har universella dimensioner. Författarna exemplifierar denna betydelseförskjutande 

bildprocess med hjälp av en dikt av Thomas Tranströmer, där Tranströmers kombination av 

ord som älg och krona, vilket bygger på den bildmässiga likheten mellan älgens horn och 

trädets krona, i samband med diktjagets vandring vid en havsstrand i september ”förtätar 

sammanhanget mellan vandrare-ek-älg-hav och förvandlar den prosaiska situationen till något 

av ett poetiskt mysterium”.23  

Meningen hos bilderna förskjuts i samband med att de enskilda bilderna 

påverkar varandra. Det här påminner om filmisk montageteknik, som också bygger på vad 

som sker i mötet mellan bilder. Ofta utelämnade man i den sovjetiska montagetekniken 

etableringsbilden för att låta dynamiken uppstå i skärningspunkten mellan de olika 

bildmomenten, vilket tonar ned de narrativa principerna till förmån för ett mer poetiskt 

bildspråk. Det klassiska exemplet är Lev Kuleshov, som med praktiska experiment för publik 

visade att olika kombinationer av samma bilder avlästes med skilda resultat beroende på vilka 

bilder som sattes ihop: en man med ett neutralt ansiktsuttryck framför en tallrik gröt 

uppfattades som hungrig, medan samme man framför en död kropp tolkades som sörjande.24 

Men där den sovjetiska montageskolan möjligtvis hade förhoppningar om att kunna framkalla 

vissa bestämda reaktioner hos åskådaren under kontrollerade former, så bygger de poetiska 

bilderna snarare på bildens obestämbarhet. Den poetiska bilden är ambivalent i mening, och 

spelar med dubbla meningar, vilket också medför att den inte enkelt kan avläsas eftersom den 

inte riktigt vilar i sin betydelse. Där finns också ett inslag av att den kanske inte går att förstå 

fullt ut på grund av detta.25 

                                                
23 C. Janss, A. Melberg, C. Refsum, Lyrikens Liv, 2003, Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 2003. s 
84. 
24 Thompson, Bordwell, Film History, an Introduction, New York, London: Mc Graw-Hill Inc. 1994.s 
132. 
25 Vissa bilder upplever vi kanske rentav kroppsligt snarare än vi förstår dem intellektuellt. Här är det 
på sin plats med en jämförelse med Vivian Sobchacks analys av öppningsscenen i Jane Campions film 
Pianot, där en extrem närbild av en hand med spretande fingrar visas, som i form av en lösryckt bild är 
svår för åskådaren att genast förstå vad den föreställer. Sobchack menar att hennes fingrar, hennes 
kropp har avläst och förstått bilden innan hon själv tankemässigt har avkodat den. (Sobchack, Carnal 
Thoughts: Embodiment and Moving Image Culture. Berkeley: University of California Press. 2004. ss 
61-72.) Det finns sådana mer kroppsligt grundade bilder gällande Almásys brännskada längre fram i 
The English Patient, där vi får bilder ur hans synvinkel på den våta duk som läggs över hans ansikte, 
medan vi hör ljudet av hans plågade andhämtning långt fram på ljudspåret. Det finns också ett riktat 
ljud, så att en fluga som surrar i bild vid patientens ansikte, hörs på nära avstånd, som om det vore den 
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Det synsätt som jag avser att etablera med begreppet den poetiska bilden är 

således en bild som består av en kombination av flera element. Inom film kan det handla om 

bild, ljud, klippning, övertoningar, kamerarörelser, och så vidare. Liksom sekvensen som 

beskrivits ur The English Patient så kan den poetiska bilden mycket väl inta en plats i ett 

narrativ, men dess funktion är icke-kausal och icke-linjär, utan anspråk på att ta del i ett linjärt 

berättande, där skeenden avlöser varandra i tidsmässig ordning, eller kausalitet, där ett 

skeende driver fram och påverkar nästa del i berättelsen. Ofta finns i den poetiska bilden en 

konflikt mellan de olika beståndsdelarna, så att någonting nytt uppstår i mötet. Det kan också 

vara en betydelsemässig konflikt mellan element som intellektet inte kan foga ihop till en 

entydig eller stabil mening. Därvid kan den poetiska bilden aktivera en annan respons än en 

intellektuellt avkodad mening, och framkalla en upplevelse som kan beskrivas som en 

kroppslig förståelse. Den framträder dessutom som ett samlat bildintryck, ur 

perceptionssynpunkt. 

 

• Består av flera element 

• Icke-kausal, icke-linjär 

• Konflikt mellan beståndsdelarna, ibland olöslig 

• Aktiverar andra förståelseformer (affektiv respons, kroppslig upplevelse) 

• Bildar ett samlat uttryck 

 

Är då begreppet den poetiska bilden användbart på enstaka bilder eller 

sekvenser bestående av flera bilder? När det gäller inledningssekvensen i The English Patient 

är det mest korrekta att tala om det samlade intrycket av en bildsekvens som är poetisk, 

sammansatt av ett flertal bilder, snarare än en enstaka poetisk bild. Bildsekvensen består av 

olika delar, varav vissa följer på varandra, andra är samtidiga och överlappande, en del till och 

med sammansmälta. Vi har mörker, diffusa ljud vars mening är oklar, extrema närbilder av en 

                                                                                                                                                   
skadades ljuduppfattning vi hör. Bilden, ljudet, rumsuppfattningen upplevs som genom Almásys 
skadade kropp, där han, genom smärtorna, inte har någon större kontroll eller överblick över de 
människor som tar hand om honom och vart de för honom, utan ser brottstycken av världen genom 
tygets nät och vissa ljud framträder mer dominerande just därför att den visuella överblicken saknas. 
Kanske är då klirrandet från glasflaskorna liksom en tydlig ljudbild, eller ett auditivt minne, som 
framstår klart i ett febertöcknigt lidande, på gränsen till medvetslöshet. Här finns en viss kroppslig 
tyngd i ljudet och bilderna, om än på ett estetiserat vis, det vill säga, utan den kroppsliga plågan för 
åskådaren, som fortfarande kan se lidandet som vackert, vilket troligen inte kännetecknar den specifika 
kroppens upplevelse av situationen. Återigen handlar det om ett upplevt intryck av en situation, en 
upplevelse av bilderna, snarare än förståelse. 
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målning som växer fram – vilken inte är förankrad i den meningen att vi kan se vem det är 

som utför den, var eller när, så att den även saknar rums- och tidsmässig förankring, eller 

exakt vad det är som den föreställer, och så vidare. Inledningssekvensen skulle kunna läsas 

som en samlad bildsekvens som innehåller kärnan i filmens narrativ. Detta är ett synsätt som 

för oss nära Sergei Eisensteins teorier. När vi talar om en sekvens av bilder som kommer efter 

varandra är det en sorts montageteknik som är aktuell. Eisenstein skriver om filmen som en 

distribution av bilder, en rörelse framåt där ett bildelement följer på ett annat: ”a 

compositionally directed movement of the eyes from one phenomenon to another”. Det vill 

säga, montaget är en tidsmässig distribution av bilder, av detaljer som fogas till varandra en 

efter en. Bilddetaljernas kollision leder till att något nytt skapas: ”two film pieces of any kind, 

placed together, inevitably combine into a new concept, a new quality, arising out of that 

juxtaposition.” Även Eisenstein beskriver således en sammanfogning av olika bildelement, 

där något nytt uppstår i mötet av motsatser, som ett slags kontrapunkt. Eisenstein skriver 

också om detta i termer av upplevelsens enhet. ”We automatically combine the juxtaposed 

elements and reduce them to a unity.” Visa en bildmässig representation av att klockan är 

fem, och inom varje åskådare dyker en rad personliga bilder upp rörande vad femslaget 

representerar för dem; eftermiddagsthé, matdags, arbetsdagens slut, rusningstrafik etcetera. Å 

ena sidan gör då Eisenstein åskådarna till medskapare av denna bild av klockan fem, men å 

andra sidan gör han detta ur en synvinkel där han förutsätter en korrekt respons på bilden, och 

där det är filmmakarens uppgift att framkalla de rätta känslorna: ”the same image that was 

planned and created by the author”, ”true perception”. Bilderna ska då åstadkomma en riktig 

respons hos åskådaren, och bilderna ska på bästa sätt föra fram filmens mening, där alla bilder 

är en sorts essentiellt koncentrat av filmens, alternativt den filmade bokens, tema; ”a given 

particular representation of the general theme that in equal measure penetrates all the shot-

pieces”. Enligt Eisenstein är montagets uppgift att i en sammanhängande sekvens lägga fram 

temat så effektivt som möjligt för att kunna berätta en historia; ”telling a connected story”. 

Därför kan vi hos Eisenstein ana både en narrativ linjaritet och ett förväntat slutresultat hos 

åskådaren, som är målet för de sammanfogade bildelementen. Vi kan även ana en önskan om 

att skapa en filmens semiotik, där, som han skriver, bilden av en grav sammanförd med bilden 

av en gråtande kvinna ger slutledningen änka hos mottagaren av bilderna.26 

                                                
26 Eisenstein, S. The Film Sense. London: Faber and Faber Limited. 1943. ss 33, 14-15, 21, 35, 23, 19, 
14. Kursivering enligt original. 
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Det som återkommer hos både Bachelard och Jung är hur bilderna har en 

förmåga att sammanfoga oförenliga element, som inte helt går att lösa för mottagaren, men 

som har en särskild förmåga att aktualisera undermedvetna processer. Jung drar paralleller till 

Bibelns bildspråk och till Platons liknelser, där bilderna används för att förmedla abstrakta 

begrepp. Bildligt språk i drömmen, menar Jung, kan vara ett sätt att i sinnlig konkret form 

förmedla tankar som på grund av bortträngning eller okunskap annars inte är tillgängliga. 

Jung undersöker främst avskalade symboler, som exempelvis mandalan, som utgörande 

allmänmänskligt bildgods, men även mer vardagliga, mindre stiliserade drömsymboler, som 

äpplen, ett träd, med mera. I läsningen av dessa bilder anlägger han inte så mycket ett kausalt 

perspektiv på drömmarens berättelse – snarare vill Jung nyansera Freuds alltför kausala 

tolkning av symboler, där en nyckel, eller snart sagt varje avlångt föremål är en fallisk 

symbol, att tolkas som bilden av en bortträngd önskan om att tillfredsställa ett basalt, om än 

inte i alla lägen moraliskt accepterat behov, som har framkallat drömbilden. Jung anlägger 

istället ett mer hermeneutiskt helhetsperspektiv som dels tar hänsyn till den drömmande 

personens förstahandskunskap med avseende på symbolisk precision: om vi drömmer om ett 

bord, är det inte den semiotiska bilden ”bord”, som vilket bord som helst, utan just det 

specifika bordet. Varför drömmer personen om exakt detta bord och vilka associationer 

väcker det bordet hos drömmaren? Det är alltså ett helhetsperspektiv på drömmarens 

bildberättelse som behövs, och drömmens mening bestäms, inte av det plötsliga uppdykandet 

av en eventuell sexuellt betonad symbol, men av drömmarens inställning och sinnestillstånd i 

förhållande till denna bild. För Jung är det nödvändigt med en ”kartläggning av kontexten”.27 

Jung beskriver således enstaka bilder, som är laddade med mening, både på 

individuella plan och på gemensamma. Jungs drömbilder verkar inom en icke-kausal struktur, 

och ger snarare ett gåtfullt intryck, som kanske inte är riktat till intellektet så mycket som det 

aktiverar emotionella reaktioner. Om drömbilderna inte talar till intellektet, kan de ändå vara 

ett sätt att för medvetandet uttrycka ett omedvetet meningsinnehåll.  

Bachelard, i sin tur, utgår från litterära exempel i sina analyser av bilder, vilket 

utgör en form av linjär succession av olika element, liknande Eisensteins montage, men där 

intrycket utifrån diktens kombinerade element är en samlad upplevelse. Bachelard beskriver 

hur poesins olika språkliga beståndsdelar har förmåga att hos mottagaren skapa en bild som 

genljuder genom hela medvetandet, och som väcker omedvetna minnen hos läsaren; minnen 

                                                
27 Jung, Valda skrifter av C G Jung: Arketyper och Drömmar. Stockholm: Natur och Kultur. 1995. ss 
31-32, 83-84. 
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av rumsligheter som en gång varit kroppsliga erfarenheter, och som har satt avtryck i kroppen, 

i minnet, i tanken. Bachelard skriver därför om enstaka bilder, som stiger upp ur poesins olika 

beståndsdelar, där språket skapar bilder, och där en enda bild kan vara sinnebilden för ett helt 

psyke.28 

Ett karaktäristiskt drag för det poetiska språket är dess förmåga att producera 

överraskande nya bilder, som tillåter mottagaren att se gamla välbekanta fenomen på ett nytt 

sätt. Poesin verkar därför alltid i ett banbrytande nyuppfinnande av språket, men riskerar 

samtidigt att inte förstås alls, om språkbruket är alltför radikalt nytt. Den poetiska bilden 

balanserar således på gränsen mellan det radikalt nyskapande och gammalt gemensamt 

material.  

  

Bachelards rumsbilder 
 

Bachelards rumsbilder fungerar just på detta sätt; han beskriver upprepade 

gånger hur det är den poetiska bildens nyhet som berör mottagaren. Den poetiska bilden i sin 

nyskapelse formar en enstaka bild, ”in the very ecstasy of the newness of the image”, som på 

ett nytt sätt förmår fånga något gammalt fenomen så att bilden får förmågan att beröra oss på 

djupet. Det handlar om bildens oväntade kvaliteter; ”the wholly unexpected nature of the new 

image”, som slår rot och ger resonans djupt nere i vårt medvetande. För Bachelard rör det sig 

om: ”the relation of a new poetic image to an archetype lying dormant in the depths of the 

unconscious”.29  

 Eftersom Bachelards huvudintresse gäller huset som bild, eller figur, för 

människans psyke såväl som upplevelse av rummet, så ligger tyngdpunkten i hans studie på 

detta arketypiska bildgalleri, och han reder aldrig riktigt ut exakt hur det nyskapande i bilden 

förhåller sig till det gamla materialet. Här är det ändå möjligt att använda Bachelards teorier 

som semiotik: bilden är ett tecken som består av två delar. Bildtecknet har ett nytt lager som 

karaktäriseras av det nyskapade och det oväntade i bilden. Det gamla lagret präglas av 

urgamla bildtyper, som den nya bilden relaterar till och aktualiserar i och med sin nyskapelse. 

Här finns det också en möjlighet att knyta den nya delen av bilden till det individuella, det 

unika och situationsbundna, vilket ger utrymme för kulturella och historiska skillnader i 

                                                
28 Bachelard, The Poetics of Space, Boston: Beacon Press. 1958. s xviii. 
29 Ibid. ss xv, xvii, xvi. 
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avläsningen, medan den gamla delen av bilden står för något allmängiltigt, gemensamt 

bildmaterial.30 

 

Rumsbildernas kroppsliga förankring 
 

 Men, eftersom Bachelard verkar i en fenomenologisk tradition, kan inte bilden 

förstås som ett lösryckt, frisvävande tecken enbart. Rumsbilderna är grundade i en kroppsligt 

upplevd mänsklig erfarenhet, och det är där de får sin tyngd och mening. 

 För Vivian Sobchack är det också rumsbilderna som markerar den punkt där det 

blir omöjligt att analysera bilder som text eller semiotiskt tecken. Sobchacks fenomenologi 

bygger på Maurice Merleau-Pontys teorier, vilka grundar sig i att kroppen är det redskap som 

vi har tillgång till för att orientera oss i världen, i rummet. Kroppen kan dock aldrig bara vara 

ett redskap, eller ett transparent medium för perception, eftersom den också är vi; det är så vi 

är i världen. Kroppen är därmed både subjekt och objekt, även om vetenskapliga studier har 

en förmåga att behandla kroppen som ett studieobjekt bland alla andra. Fokus för en 

fenomenologisk undersökning är följaktligen ”the lived body”, och en upplevd erfarenhet. Det 

handlar om: ”what it means to be ’embodied’”.31 

 För Sobchack frammanar rumsbilderna dess kroppsligt materiella tyngd, som 

inte kan bortses från i en undersökning av rumslighet på film, i mötet med bilder av rummet. 

”As we – and our gazes – are materially embodied in the space-time of the world with other 

objective beings and things, we are engaged in incalculable encounters whose scope and 

consequences exceed not only our vision but also our agency.”32 

 Bachelard för kroppsligheten i rumsbilderna än längre. För honom har det första 

huset vi möter och upplever en materiell tyngd som sätter sig i kroppen, som en sorts fysiska 

minnen. Huset är för människan en sådan bekant rumslighet, att den blivit en del av vårt 

varande i världen, och strukturerar vårt tänkande på sätt som vi inte längre är medvetna om. 
                                                
30 Även Jung kan sägas dela upp bilden i ett nytt, individuellt och subjektivt lager vilket förhåller sig 
till ett gammalt, gemensamt och objektivt. Jung förespråkar ett förhållningssätt till tolkning av 
drömbilderna som är förankrat i individens aktuella situation. Icke desto mindre finns det 
återkommande bilder bland drömmotiven som medför att det är möjligt att tala om gemensamma 
bilder, arketyper, för det mänskliga psyket. ”Att de förekommer i så många individuella fall och inom 
praktiskt taget alla etniska grupper bevisar att det mänskliga psyket endast delvis är unikt och 
subjektivt och personligt; det omfattar också en del som är kollektiv och objektiv.” Valda skrifter av C 
G Jung: Arketyper och Drömmar. Stockholm: Natur och Kultur. 1995. s 92. 
31 Sobchack, Carnal Thoughts, Berkeley: University of California Press. 2004. ss 2, 3, 1. Kursivering 
enligt originalets text. 
32 Ibid. s 85. 
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Därför har rumsbilderna en sådan förmåga att beröra oss, på det sätt som han beskriver. 

Bilden berör oss på djupet innan den når den rationella tanken, ”the image comes before 

thought”, och ”the image has touched the depths before it stirs the surface”.33 

 Bachelard skriver om vårt första upplevda hus som en rumslighet som är 

”physically inscribed in us”, där husets fysikalitet och upprepade rörelsemönster och gester 

avsätter sig som organiska vanor (”organic habits”) i kroppens minne. ”The feel of the tiniest 

latch has remained in our hands”, menar Bachelard, och den där första trappan som vi lär oss 

att gå i avsätter spår i kroppen, som påverkar hur vi avläser alla andra trappor vi kommer att 

möta efter den. För Bachelard har alla människor ett ursprungshus: ”there exists for each one 

of us an oneiric house, a house of dream-memory, that is lost in the shadow of a beyond of the 

real house”, och detta hus, som är förlorat i det förgångna, har betydelse för hur vi läser 

rumslighet.34 

 

Huset 
 

När vi först kommer till huset i The English Patient, den övergivna italienska 

villan som Hana och hennes patient lämnar konvojen för att stanna kvar i, så sker detta strax 

efter scenen där Hanas väninna sprängts i luften efter att jeepen hon färdades i kört på en 

landmina. Det är också efter att vi har sett Hana förtvivlad ligga slagen till marken i ett 

bombanfall då hon fått budet att hennes fästman dödats i strid. Huset dyker upp som en oas av 

stillhet efter larm, död och förtvivlan. ”I must be cursed” säger Hana där hon försöker lindra 

smärtan hos sin brännskadade patient, som plågas av konvojens ständiga förflyttning – alla 

omkring mig dör. I kvällningen lyfter Hana blicken mot huset med sitt torn som syns på en 

höjd, mot en ljus kvällshimmel. Där hörs plötsligt fågelsång medan solens sista strålar faller 

på tornet. Dagen efter letar sig Hana fram mot tornet i fullt dagsljus. Vi närmar oss huset i en 

sorts visuell upptäcksfärd, där kameran med Hana rundar ett stort barrträd som skymmer 

sikten, och huset blir synligt. I nästa klipp ser vi Hana komma in genom ett portvalv, in i en 

vildvuxen trädgård. Hon stannar till vid en igengrodd damm, och vi ser henne visuellt ta in 

rummet. Därefter klipps till en bild inuti huset, i ett rum där en del av väggen är nedrasad. En 

spindelvävsbeklädd bokhylla syns i förgrunden, medan golvet täcks av utspridda böcker. 

Kameran gör en åkning genom rummet, där fler omkullvälta hyllor ligger på golvet, men det 
                                                
33 Bachelard, The Poetics of Space, Boston: Beacon Press. 1958. ss xx, xxiii. Kursivering enligt 
original. 
34 Ibid. ss 14, 15. 
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verkar råda bättre ordning längre in i huset. Nästa klipp för oss till ett sovrum, där Hana 

knuffar upp dörren och betraktar de målade väggarna. Där finns trompe l’ oeil effekter med 

målade valv, och en sängram med en dammig madrass, som gör att rummet verkar ombonat, 

trots allt förfall. 

 Hana går från husets omgivning och trädgård; en rumslighet som präglas av 

ensamhet, stillhet, fågelkvitter, grönska och en ljus himmel. Hon kommer därefter in i huset 

och möts av böcker, sängar, målningar, möbler, som – om än vanvårdat och övergivet – bär 

spår av mänsklig civilisation och förfinad kultur, vilket särskiljer huset som en annorlunda 

rumslighet jämfört med omgivningens krig och vanvett; en rumslighet som istället präglas av 

jord, blod, och död i det bombade fältsjukhuset, eller den minerade landsvägens exploderande 

fordon. Kriget är en färd genom rummet i hast, utan kontroll, där älskade människor plötsligt 

försvinner närmast spårlöst. 

 Därför låter sig inte Hana övertygas när hennes överordnade befäl är motvillig 

till att lämna henne och patienten kvar i huset medan konvojen drar vidare. ”It’s not safe 

here”, säger han och menar att det kan finns tyskar och banditer som drar omkring laglöst i 

krigets slutfas. För Hana framstår ändå villan som det bättre alternativet. Hennes officiella 

motiv för att stanna kvar är att inte utsätta den svårt brännskadade patienten för det ändlösa 

omkringsläpandet som resan innebär, men intrycket är att Hana lika mycket själv behöver en 

plats att stanna upp, efter fästmannens och väninnans chockerade frånfälle, och all omgivande 

död och stympning hos de soldater hon ska vårda. Huset blir en lugn plats för att stanna upp 

och hinna ikapp sig själv; en sorts frizon av stillhet och sans, medan hon låter de andra dra 

vidare på sin väg mot något annat. Med sin patient väl installerad i den bäddade sängen, ser vi 

Hana, nynnande, i ett rum på övervåningen kika ut genom en glugg och beskåda 

fordonskonvojen som drar bort på vägen långt därnere. 

 Den här bilden av huset som en skyddad frizon stämmer överens med 

Bachelards uppfattning av huset som en trygg plats ett skydd för människan. Han jämför huset 

med en vagga som tar emot och håller människans första varande i världen. ”Before he is 

’cast into the world’[…] man is laid in the cradle of the house”. Huset skyddar och ger rum 

för människan att drömma: ”the house shelters daydreaming, the house protects the 

dreamer”.35 

 Huset för Hana uppfyller dock inte riktigt Bachelards något idealiserade husbild, 

som den trygga vaggan eller den skyddade vrån för dagdrömmeri, så mycket som det erbjuder 

                                                
35 Bachelard, The Poetics of Space, Boston: Beacon Press. 1958. ss 6-7. 
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en tillflykt eller en time-out från en värld där allt är osäkert, där vänner och älskade försvinner 

från den ena stunden till nästa. För Hana har hela världen blivit dödlig. Döden lurar överallt. 

Detta ser vi manifesterat i mötet med de två minröjarna på landsvägen. Minröjarna – två män 

som med teknologiska hjälpmedel ger sken av att kunna kontrollera det yttre rummet, att 

kunna säkra det från minor och att umgås med högexplosivt sprängmedel på ett sätt som inger 

förtroende. Den unge sikhen, Kip, ligger på mage och utforskar vägens grus centimeter för 

centimeter, medan kollegan går med metalldetektor, vars elektriska surrande ligger som en 

overklig science-fiction-artad ljudeffekt på ljudbandet. De båda männen ser med förfäran på 

Hana som ohejdat går förbi dem på den oröjda vägen, och bara har ögon för väninnans 

bortsprängda guldarmband som ligger i väggruset. Kip och hans vän ser det som ett utslag av 

hennes chockskada, och att Hana därför är otillräknelig. Men för Hana är det snarast männen 

som visar dårskap, där de tror att de kan säkra rummet och kontrollera dödens framfart – för 

henne finns inte längre någon säker plats i omvärlden. Rummet har ingen differentiering, det 

vill säga, i Hanas upplevelse av rummet finns ingen skillnad mellan röjd och oröjd mark, 

säkrat eller osäkrat rum: allt är dödligt. 

 Detta märks också inne i huset, i villan, som visserligen är ett rumsligt 

tillbakadragande från den dödliga omgivande krigsvärlden av minerade vägar och bombanfall, 

men det är på intet vis ett säkert rum. Även i villan kan de mest oskyldiga handlingar, som att 

spela piano, eller att ta ned en bok ur en hylla, trigga en dold sprängladdning. Det är snarast så 

att ju mer harmlösa och normala tingen ser ut att vara, desto mer sannolikt är det att där döljer 

sig en lömsk sprängladdning. Det faktum att Hana skämtar om pianot medan Kip försöker 

oskadliggöra en pennbomb som riggats där, visar inte på hennes förakt för döden, så mycket 

som det är ett utslag av en insikt att döden finns överallt i rummet och kan drabba vem som 

helst, när som helst. 

Inte heller huset i Hero förmår leva upp till Bachelards ideal av skydd för sina 

invånare; från spelhålan, där det inte ens förmår skydda mot det fallande regnet, så att 

innergården är på en och samma gång både inomhus och utomhus, och regnet knyter ihop 

dem till en rumslighet; till kungens palats, som inte kan skydda honom från lönnmördare som 

kan lura överallt, vilket lett till att han tömt rummet på alla skynken och möbler som någon 

skulle kunna gömma sig bakom efter den senaste attacken mot hans liv, och har skapat ett 

vidsträckt, blågråtonat, kyligt rum som vindarna drar igenom så att ljuslågorna fladdrar i 

draget. Främst är det kanske kalligrafiskolan som duger illa som skydd, där tak och väggar 

genomborras av pilregnet från kungen av Qins trupper; där ljuden tränger genom väggarna 

som om där inga fanns, så att huset ständigt fylls av ett stilla sus från skrivarelevernas 
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arbetande penslar, liksom de hotande trupperna som slagit läger på avstånd hörs rakt in i 

huset; där kärlekskutter hörs genom tunna flor till svartsjuka öron och där otrogna makar kan 

genomborras av ett svärd tvärs igenom en trävägg, som bildmässigt förenar två delar av 

rummet mer än den skiljer åt. 

 

Kroppens tyngd och sårbarhet 

 
 Här finns en viss kroppslig tyngd i bilderna i och med att det faktiskt ser ut att 

göra ont när Brutna Svärdet naglas fast av svärdsklingan, där döden i Hero i övrigt mestadels 

är förödande vacker – som när bilden poetiskt färgas röd när Måne dödas – i kombination 

med att karaktärerna ständigt verkar återuppstå för att fortsätta slåss i nästa berättelsedel. 

Döden är inte riktigt slutgiltig i Hero, eller, det ligger en viss svårighet i att avgöra vilket 

dödsfall som är det slutgiltiga, vilket skapar en del tvivel: dog de verkligen, eller var det ännu 

en lögnaktig berättelse från Namnlös sida? 

 Några som dör på ett plågsamt meningslöst och brutalt sätt är de oskyldiga 

skrivareleverna, som träffas av pilarna och faller offer för kungarnas territoriala maktkamper. 

De dyker inte upp igen och försvinner utan att lämna några bestående spår i historien.36 

För Sobchack är det människokroppens förhållande till rummet – ”we are 

thrown into the material world and are a part of it” – som har en förmåga att påminna oss om 

kroppens utsatthet och dödlighet i världen, samtidigt som den påvisar vår fundamentala, 

”ontological inability to control our lives”.37 Det förefaller att vara något sådant som sker i 

Hanas erfarenhet av rummet, och med dödsfallen i kalligrafiskolan i Hero. 

I kalligrafiskolans rumslighet finns också en sorts bilder som verkar påverkade 

av otyglade passioner, som okontrollerad svartsjuka, vilka får hela rummet att kränga. Så 

roterar kameran i sidled när den följer Yrsnö som ilsket trampar iväg längs en korridor. Dessa 

okontrollerade, översvallande känslor har således en kroppslig anknytning, medan den 

rumsliga interaktionen i filmen som helhet präglas mer av kontroll över kropp, känslor och 

rummet. Mästarna i stridskonst, som kan bemästra kropp likaväl som känslor, kan flyga på ett 

                                                
36 Filmen vill, att döma av skolmästarens replik när han uppmanar sina elever att stanna kvar på sina 
platser, utmåla studenterna som symboler för konsten, som överlever förtrycket, även när enskilda 
medlemmar får sätta livet till, men kanske ska vi förstå dem som representanter för folket, den 
anonyma massan, som är de som brukar fara illa när krig förs. 
37 Vivian Sobchack, Carnal Thoughts: Embodiment and Moving Image Culture. Berkeley: University 
of California Press. 2004. ss 86, 87. 
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närmast kroppslöst vis genom rummet, virvla bland löven, springa på vattenytan av en sjö, 

eller få tiden att sakta in genom sina snabba rörelser. 

Kalligrafiskolans röda rumslighet genomsyras istället av svartsjuka och 

överilade handlingar. På samma sätt som rummets väggar saknar integritet och försummar att 

erbjuda beskydd för människorna, saknar de känslostyrda personerna integritet och värdighet, 

där de driver varandra till vanvett, medan de själva och människor i deras rumsliga närhet 

kommer till skada.38 

Rumsbilderna i Hanas hus har också en avgjort kroppslig förankring, som 

närmast är taktil i vissa fall. Kroppen gör sig påmind när vi får se Hana mata sin patient med 

färska plommon, från sin mun till hans. Här finns en kroppslig intimitet och närhet som äger 

rum i huset. Tyngden av Hanas arm som plågsamt ligger över Almásys bröstkorg, när hon 

somnar över honom, är ytterligare en korporal påminnelse, liksom mödan av hans 

andhämtning, och förflyttningen av patienten när sängen ska bäddas om. När så ägget faller 

till marken ur Caravaggios tumlösa händer, och skyndsamt fiskas upp av Hana ur gruset, kan 

vi som åskådare nästan själva förnimma ett misstänkt knaster i den tillagade omeletten när 

den hamnar i patientens mun. 

 

 

Oneirisk rumslighet 

 
Upplevelsen av huset må ha kroppslig tyngd för Hana, men för Almásy utgör 

rummet mest en tillfällig förankring varifrån han gör ständiga utflykter till andra tider och 

rum. Huset i Italien är bara ett slags rumsligt skal, som han inte längre befinner sig i mer än 

korta stunder. Almásys minnesbilder från Nordafrika utgör den sorts oneiriska rumslighet som 

                                                
38 Zhang Yimou har även i andra filmer använt färgen röd, ofta i symbolisk mening, och då för att 
symbolisera passion. ”The symbolic meaning of red in China is implicitly understood by everyone; it’s 
recently been used to represent revolution, but how long has this revolution been in China? In China’s 
five thousand years of cultural tradition, the color red has simply represented hot passion, the approach 
of the sun, burning fire, warm blood. I think that for all humankind, it has a kind of intense feeling. 
You could never say it was cool, could you?”  Frances Gateward, Zhang Yimou Interviews, Jackson: 
University Press of Mississippi. 2001. s 6. I Hero blir den röda färgen inte fullt lika tydlig som 
signalfärg: eftersom varje rumslighet har sin utvalda färgskala, blir den röda mer av en färg bland de 
andra, även om den harmoniserar med svartsjukedramat som utspelas i den röda rumsligheten. 
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Bachelard beskriver, som är en blandning av ett faktiskt minne av en existerande rumslighet, 

och dagdröm.39 Almásy har tillgång till en imaginär rumslighet som han försvinner till.  

Övergångarna mellan rummen sker i poetiska ambivalenta filmbilder, där en 

likhet i ljud eller bild leder över till minnesbildens rumslighet och tillbaka. Ljudet av Hanas 

smällande skor när hon hoppar hage på stenläggningen ute på gården övergår i Almásys öron 

omärkligt till ljudet av trummande och klappande vid ökenexpeditionens kvällsnöje framför 

lägerelden, med sång och spexande (00.25.10). När Kip hackar upp en konservburk bildas en 

ljudbro till stadens ljud och tutandet av en bil som tar sig fram bland arbetarna i basaren, 

vilket är ett minne där Almásy tar farväl av Katharine framför hennes hotell (01.07.00). Efter 

en annan minnesutflykt återkommer patienten till sin säng, när bilden av ett plan som flyger 

över berg i öknen tonas över till lakanen i sängen, som med sina skuggiga veck liknar bergets 

höjder och dalar (00.23.55). Det är en bildlänk som bygger på en bildmässig likhet, och en 

dubbeltydighet i bilderna. 

I Hero är de flesta av rumsbilderna oneiriska. Det handlar om rum som Namnlös 

presenterar för kejsaren i form av sina berättelser, att tro på eller förkasta. Rummen utmärker 

sig som imaginära rum på flera sätt. Bland annat markeras det genom den monokroma 

färgskalan, med en röd rumslighet där allting är rött, en blå rumslighet där allt är blått, en grön 

rumslighet, en vit rumslighet, och så vidare. Det faktum att i princip allt som syns i bild går i 

en och samma färgskala, tyder på att det rör sig om en minnesbild, eller en fabricerad 

rumslighet, som skiljer sig från en normal, omedierad rumslighet, på det sätt som den saknar 

en komplett färgskala. Intrycket är att rummet får den färg som Namnlös väljer att återskapa 

                                                
39 Termen oneirisk är en försvenskning av engelskans oneiric; ett inte särdeles filosofiskt lastat ord, 
som i vardaglig användning betecknar något drömskt, en drömlik stämning, liksom i en dröm. 
Bachelard använder ordet för att beteckna bilder av rum som vi har lämnat bakom oss i det förflutna. 
En oneirisk rumslighet kan vara minnesbilden av ett rum, som vi har upplevt som barn, men som 
kanske inte längre finns kvar som en fysisk rumslighet. Huset kan vara förlorat rent konkret, om det 
har rivits ned, så att det endast existerar i minnesbilderna av det. Om vi återvänder till en rumslighet 
som vi vistats i som barn, kanske vi upplever att det fysiska rummet inte motsvarar vår minnesbild av 
det. Den oneiriska rumsligheten är således en mental eller intellektuell bild, och inte en fotografisk 
eller exakt avbildning av ett rum, men grundar sig inte desto mindre i upplevelsen av rummet. 
Bachelard poängterar också att minnesbilderna av rumslighet inte är neutrala registreringar av rummet. 
”Space that has been seized upon by the imagination cannot remain indifferent space […] It has been 
lived in […] with all the partiality of the imagination.” För Bachelard har rumsligheten en märkbart 
positiv laddning; det som intresserar honom är bilder av lyckliga rum (”felicitous space”) och 
”topophilia” – men rumsbilderna behöver inte nödvändigtvis ha en positiv laddning för att de ska 
kunna kallas oneiriska, eller för att de ska etsa sig fast i minnet, vilket vi kan notera bland annat i 
Mulholland Drive. Oneiriska bilder är för Bachelard bilder som består av en blandning av bild och 
minne; ”the unity of image and memory, in the functional composite of imagination and memory”, 
vilket också är den träffyta som gäller begreppets användningsområde i denna uppsats. Bachelard, The 
Poetics of Space, Boston: Beacon Press. 1958. ss xxxv-xxxvi, 16. 
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den i, ungefär som en filmregissör väljer sin rekvisita för att förstärka vissa bildelement, och 

göra sin historia mer tydlig.  

Den oneiriska rumsligheten markeras också av att fysikaliska regler inte längre 

gäller, och det blir fysiskt möjligt att springa bland trädtopparna, eller flyga genom rummet. 

Vissa ljud hörs också onaturligt högt, vilket även det indikerar en intentionell riktadhet, där 

vissa moment är mer betydelsefulla än andra. Bland annat hör vi vattendroppar som studsar, 

svärdsklingor som viner, den gamle musikern som fastnar med fingrarna i strängarna vid ett 

särskilt dramatiskt ögonblick. 

Tid som sätts ur spel pekar också på en oneirisk rumslighet, och syns kanske 

tydligast i stridsscenerna, där vi kan se ett avhugget spjut falla i slow-motion, eller Namnlös 

springa ikapp med vattendropparna i regnet. I spelhuset finns också en ytterligare nivå av 

imaginär rumslighet, som urskiljs från det som redan är en uppdiktad bild, genom att den ena 

rumsligheten är i färg, den andra svartvit. Musiken är ett viktigt inslag här, som tillsammans 

med det oavbrutna vattendroppandet tjänar till att skapa en meditativ stämning, som leder 

över till den drömska rumsligheten, samtidigt som den binder ihop de olika rummen. Det är 

en återkommande strategi i Hero att fylla rummet; med virvlande löv, med regndroppar, med 

pilar. Det rum som då åstadkoms skapar en volym som är tom, samtidigt som den är uppfylld 

och genomkorsad. En rumslighet av meditativ stillhet, men fylld av rörelse på ett mycket 

säreget sätt. 

Rumsligheten i Namnlös berättelser markeras också som oneirisk på det sätt 

som kejsaren liksom vaknar upp ur berättelsen, som ur en dröm; drar efter andan, öppnar 

ögonen och kommer tillbaka till den vanliga verkligheten.  

I Mulholland Drive, i sin tur, är nästan alla rumsbilder oneiriska, eller 

imaginära. Där finns rum som dyker upp just bara som bilder, utan att åskådaren erbjuds 

någon kontinuitet, vare sig gällande hur rumsbilderna relaterar till annan rumslighet som syns 

i bild, eller hör dit i historien. Rum med män som sammanträder och diskuterar allvarligt; rum 

med sammetsdraperier, som inte liknar något annan rumslighet vi dittills sett; tomma rum där 

en telefon ringer och pockar på att någon som aldrig kommer ska svara. 

Rumsbilderna är som drömbilder, skyltar, som blinkar förbi, såsom 

undermedvetna meddelanden till det medvetna jaget. Filmen innehåller mycket riktigt en hel 

del faktiska skyltar också, som gatskylten som utmärker Mulholland Drive, eller 

caféservitrisens namnskyltar. Skyltarnas vikt för filmens berättelse illustreras av titelskylten, 

som bildar en förbiflimrande textbild – en bild som vi uppfattar är laddad av mening, men på 

ett vagt oroväckande sätt, likt ett otäckt minne som rör sig strax under medvetandets yta. Här 
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är den också uppenbart kopplad till en plats, en oneirisk plats som verkar vara en bortträngd 

minnesbild med en rumslig anknytning. 

I en historia där förutsättningarna ändras hela tiden, så att vare sig åskådaren 

eller karaktärerna vet vad de ska tro på, vilka delar av berättelsen som kan komma att tas 

tillbaka som villospår – där är det plötsligt rumsbilderna som har en viss stabilitet, som står 

för något fast, igenkännligt, och vi förstår att de måste betyda något eftersom de hela tiden 

återkommer, liksom återkommande mardrömsbilder. Däremot är det inte alls säkert att vi 

förstår vad de betyder, och med rätt stor sannolikhet gör vi det inte efter filmens slut heller, 

fastän vi då hunnit få alla de ledtrådar som filmen erbjuder. 

Caféet, eller the diner, är ett sådant rum som dyker upp igen och igen i filmen, 

mellan personerna skiftar runt i rummet. Vi upptäcker så småningom att ”Betty” är en sådan 

person som kan skifta, inte bara position, utan också identitet. Vem är Betty egentligen? Är 

hon servitrisen som sliter för brödfödan på caféet, eller är hon den blonda nykomlingen med 

den lovande skådespelarkarriären och en lysande framtid? Eller är hon rentav den döda 

flickan på sängen i det där rummet som vi ständigt kikar in i, i den övergivna 

bungalowvåningen? Liksom i en dröm, om vilken det kan sägas att alla personer som 

figurerar är delar av det drömmande jaget, så verkar Betty ibland vara alla personer i rummet. 

Det är inte heller bara personerna som skiftar runt i rummet, byter platser och 

identiteter, medan rummet är det som står stilla. När Betty/ Diane får sitt sammanbrott mot 

slutet av filmen växlar tingen och tiden mycket snabbt i rummet, vilket markeras av att 

föremål och människor plötsligt dyker upp, för att sedan försvinna i nästa bild, eller 

kamerarörelse som återkommer till samma plats. Således spökar den otrogna älskarinnan i 

köket; den blå nyckeln, som är en signal på att det beställda mordet på densamma är utfört, 

ligger på soffbordet i en bildsekvens för att diskret vara borta nästa gång bordet kommer i 

bild. På samma sätt finns en askkopp, som vi sett etableras i historien när den avhämtas av 

ännu en avlagd kärlekspartner, för att oväntat synas i rummet långt efter att vi fått se den 

flyttas ut. Dock verkar själva rummet stabilt här, där allting rör sig mot tillvarons slut för 

Betty/ Diane. När allting annat kaosartat fladdrar förbi för den ångestdrabbade, ger rummet 

synbarligen liten anledning till oro eller misstanke. Rummen i Mulholland Drive har en 

stillhet och tydlighet som rumsbilder som förstärks av att de ofta uppträder med en fast, 

bestämd riktning.  

Oneriska rum som har en riktadhet finns exempelvis bakom caféet, både i 

bildvinkel mot telefonautomaten som vi tenderar att närma oss från samma håll, och i 

bildvinkeln i motsatt riktning, mot muren där uteliggaren/ sopmonstret gömmer sig, som 
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också nalkas i en och samma riktning, även om det är olika personer som gör resan.40 Här 

förefaller att finnas något som är så skrämmande att psyket skyddar sig mot det, genom att slå 

av, när vi kommer alltför nära, därav upprepade svimningar och medvetslöshet, tappade 

minnen och tappad sans, filmen igenom.  

Det som verkar vara huvudproblemet i filmen, är att knyta de oneiriska, 

lättflyktiga rumsbilderna till flickans döda kropp, som väntar liggande på sängen. Betty vill 

inte riktigt nå ända fram till sin kropp, för det innebär att hon också kommer i kontakt med sin 

egen död. Hon flyr hellre till en ny drömd rumslighet. 

 

En jämförelse och en slutsats om husbilden 

 
Huset som bild, slutligen, uppvisar i Hero vissa skillnader gentemot Bachelards 

modellbild av huset. Det oneiriska originalhus som Bachelard beskriver – och där hämtar han 

inspiration från Jung, som menade att huset är en bild för människans psyke, och även hyser 

hennes rädslor – består av två eller tre våningar.41 Det har en övervåning som associeras med 

det rationella tänkandet, en källarvåning, som hör till det undermedvetna, och en 

vardagsvåning mittemellan. Övervåningen är oftast ljus och luftig; där kilar tankar omkring 

som små lättrörliga möss, medan källaren representerar ”the dark entity of the house”, som 

har del i ”subterranean forces”. Där rör sig saker och ting långsamt, hemlighetsfullt, och 

kanske skrämmande i mörkret. Bachelards hus är en vertikal figur, där en spännvidd finns 

mellan ”the rationality of the roof to the irrationality of the cellar”.42 

 Detta stämmer någorlunda väl in på Hanas italienska hus, som har en ljus och 

luftfylld vindsvåning, som hon också använder till att skaffa sig en form av intellektuell 

distans, både till krigets död och fasor, när hon kan se militärfordonen försvinna i fjärran långt 

därnere, och till patientens lidande, när hon kikar ner på honom genom hålen i innertaket. 

Klostret har ingen källare som vi får ta del av i bild, men döden, röran och påträngande 

främlingar lurpassar i husets nedre regioner. 

 Bachelards husmodell stämmer inte särskilt väl in på husen i Mulholland Drive, 

då det mest handlar om enplanshus, men filmen verkar ha en egen logik i sitt bildspråk i 

                                                
40 Husserl undersöker med sitt begrepp ”intentionalitet” medvetandets riktadhet. För Husserl är 
medvetandet alltid ett medvetande om något, det vill säga, det har en riktadhet. Denna riktadhet är ett 
fenomenologiskt begrepp, som ger en antydan om att här kan spåras inflytandet av ett medvetande. 
41 Bachelard, The Poetics of Space, Boston: Beacon Press. 1958. ss xxxvii, 18. 
42 Ibid. ss 17, 18. 
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största allmänhet, ungefär som en dröm som förstås bäst av drömmaren. Å andra sidan hävdar 

psykoanalytiker, däribland Jung att det finns en systematik av arketyper även i drömmens 

bildspråk. Vi har det sammetsdraperade rummet, som förefaller att fungera som ett slags 

överordnat hjärnkontor i filmen. Någon vet saker som åskådaren inte vet, och som Betty 

kanske inte vill veta; därav de ringande telefonerna som ingen besvarar. Någon vill ha kontakt 

med Betty, men hon flyr undan. Det otäcka sovrummet, där vi ser skymtar av en död 

kvinnokropp i olika stadier av sönderfall, om än inte på en källarvåning, är förvisso mörkt och 

skrämmande. 

 Husen i Hero liknar inte heller Bachelards ideala husbild, då de varken har 

källare eller vindsvåning. Här får vi nog dra slutsatsen att det föreligger kulturella skillnader 

och konstatera att Bachelards husbild är eurocentrisk. Detta hindrar inte att en kinesisk 

åskådare kan tänka sig rummet på ett liknande vertikalt sätt, med rationella höjder och mörka 

undermedvetna dalar – kanske är det därför som Yrsnö förmår höja sig över sin svartsjuka och 

börja försvara sina medmänniskor när hon kommer ut på husets tak, och kärleksparet dör en 

nobel död uppe på ett högt berg i den avlutande historien? – men bilden har inte riktigt den 

husliga förankring som Bachelard är ute efter, på grund av att den upplevda erfarenheten av 

huset måste bli annorlunda i ett kinesiskt hus som ter sig annorlunda. Det vill säga, om huset 

formar upplevelsen av rummet, såsom Bachelard hävdar, till den grad att det sätter sig i 

kroppen, och skapar de rumsbilder som vi använder för att tänka rumslighet, så kommer ett 

kinesiskt hus att forma det kinesiska varat på ett annorlunda sätt, och alstra andra rumsbilder 

för tänkandet, eftersom huset har en annan struktur. Detta innebär också att en europeisk 

åskådare kanske inte förmår att uppfatta alla nyanser av en kinesisk rumslighet, och vice 

versa, då rumsbilderna förefaller att åtminstone delvis vara kulturellt betingade. 

 Yimou nämner istället en annan husbild som han menar beskriver upplevelsen 

för hela det kinesiska folket, när det gäller förtrycket i ett feodalt patriarkaliskt rike. Den 

muromgärdade herrgården, ”walled gentry mansion”, som används i Den Röda Lyktan, blir 

den urgamla husbild som speglar det kinesiska psyket, och har funnits genom århundraden:  
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It’s high walls formed a rigid square grid pattern that perfectly 

expresses the age old obsession with strict order. The Chinese 

people have for a long time confined themselves within a 

restricted, walled space. Democracy is still very far off and it will 

be slow in forming here. We have a historical legacy of 

extinguishing human desire[…] What we still need to do is oppose 

feudalism and liberate the self43 

 

 

Fler rumsbilder 

 
 Utöver huset, finns fler rumsbilder i dessa filmer som förefaller att ha 

arketypiska kvaliteter. I The English Patient finns exempelvis grottan som en speciell 

betydelsefull rumslighet. Här kan det ligga nära till hands att göra en psykoanalytisk läsning 

av grottans symbolik, eftersom Jungs teorier trots allt är sprungna ur psykoanalysens grunder. 

Då blir symboliken närmast övertydlig med filmens grotta: en hålig rumslighet i en bergsrygg 

formad som en liggande kvinna. Det förefaller även att vara rum för någon sorts pågående 

cykel mellan liv och död och pånyttfödelse. Almásy, som bär sin älskade tillbaka till grottan, 

medan hon försäkrar honom ”I’ve always loved you” (02.05.54) liknar ett slags regression; 

det är som om hon måste dö för att han ska kunna känna sig älskad, och de tillsammans ska 

kunna stiga ut ur grottan som ett nytt kärlekspar, bortom all svartsjuka och tvivel, ut till något 

högre stadium: ”I know you will come and carry me out into the palace of winds. That’s all 

I’ve wanted. To walk in such a place with you. With friends. An earth without maps.” 

(02.26.35)  

Även Bachelard har en förmåga att beskriva rumsligheter i moderliga eller 

rentav livmoderliga termer, vilket medför att det är frestande att göra psykoanalytiska 

tolkningar av uttryck som: ”Life begins well, it begins enclosed, protected, all warm in the 

bosom of the house”[…] ”an enveloping warmth welcomes being”[…] ”bathed in 

                                                
43 Frances Gateward, Zhang Yimou Interviews, Jackson: University Press of Mississippi. 2001. ss 39, 
47. Yimou antyder också att det inte går att använda västerländska postmodernistiska teorier på 
kinesiska kulturyttringar. Ensamheten och pressen av ett högindustrialiserat samhälle är inte teman 
som passar in på den kinesiska erfarenheten. ”This is not a Chinese problem, we have not even gotten 
to that stage. So it’s not appropriate to apply postmodernism to China. What we still need to do is 
oppose feudalism and liberate the self (ziwo jiefang).” s 47. 
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nourishment”[…] ”the maternal features of the house”, och så vidare.44 Bachelard beskriver 

en annan rundad rumslighet liknande grottans, som en rumsform där rundheten reflekterar 

intimitet. ”It also has a vaulted ceiling, which is a great principle of the dream of intimacy. 

For it constantly reflects intimacy at its center.” Bachelard är dock redan i sitt förord tydlig 

med att en psykoanalytisk förklaringsmodell för att läsa bilder är otillräcklig; ”the 

psychoanalyst, victim of his method inevitably intellectualizes the image […] he 

’understands’ it”, och citerar Jung: ”Thus the psychoanalysis of a work of art moves away 

from its object and carries the discussion into a domain of general human interest, which is 

not in the least peculiar to the artist and particularly, has no importance for his art”.45  

Om vi lämnar eventuell psykoanalytisk symbolik därhän, kan det ändå 

konstateras att grottan, som en rumslig figur i filmen utgör en gåtfull koppling till de 

förhistoriska människor som en gång levde där och som smyckade stenväggarna med sina 

bilder. Grottan är en gemensam upptäckt, som expeditionsmedlemmarna står tillsammans 

inför i tystnad, och betraktar målningarna i ett tillstånd som liknar vördnad. Här finns en länk 

av mänsklig gemenskap som sträcker sig tillbaka genom årtusendena, vilket påminner om 

Jungs teorier om det urgamla mänskliga psyket.  

I och omkring grottans rumsbild finns också en oklar koppling till vatten, som 

även är ett återkommande tema i filmen: vattnet, som uppenbarligen är en bristvara i öknens 

torka, till den grad att avsaknaden av vatten blir ett dödligt hot, när de blir fast ute i öknen 

med trasiga fordon. Vattnet är också knutet till Katharine, som något hon ständigt längtar och 

frågar efter. ”Am I a terrible coward to ask how much water we have left?”(01.00.59). ”What 

do you love?” frågar Almásy, och får svaret: ”Hm, let’s see…water…fish in it […] and baths 

[…]” (01.11.12). Enligt äkta makens beskrivning är hon, vid en mellanlandning på hotellet: 

”in love with the hotel plumbing. She is either in the swimming pool, she swims for hours, 

she’s a fish – quite incredible! – or she’s in the bath” (00.34.56). När det börjar bränna till i 

                                                
44 Bachelard, The Poetics of Space, Boston: Beacon Press. 1958. s 7. 
45 Ibid. ss 24, xxiv, xxxii. Jung poängterar dessutom själv att hans teorier om bilder som symboler och 
arketyper inte ska tolkas alltför bokstavligt – även om det handlar om gamla arketypiska bilder, som 
dyker upp om och om igen i människors drömmar, så går det aldrig att bortse från det individuella 
drömmande medvetandet och vad dessa bilder betyder för just den personen. ”Ingen drömsymbol kan 
ses isolerad från den individ som drömmer den, och det existerar ingen bestämd eller färdig tolkning 
av någon dröm.” Jung, Människan och hennes symboler, Stockholm: Forum. 1964. s 53. Den 
psykoanalytiker som kommer till sin patient, och som bemöter dennes bildmaterial, med en färdig 
tolkning, eller fastslagna symbolbetydelser, utövar därmed ett slags våld. ”Stereotypa utläggningar av 
drömmotiv måste man avvisa; de enda godtagbara tolkningarna är de som bygger på ett noggrant 
kartläggande av kontexten”. Valda skrifter av C G Jung: Arketyper och Drömmar. Stockholm: Natur 
och Kultur. 1995. s 86. 
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kärlekshistorien, vädjar hon till maken: ”Can’t we really go home? I can’t breathe. I’m dying 

for green, anything green, and rain” (01.19.01). 

I öknen antyds också att där en gång har funnits vatten, med flygbilderna över 

sanddynerna, som ser ut som havsbotten från luften; med berättelsen om växten som det går 

att skära ut ett hjärtas storlek ur, för att finna att det nästa morgon har fyllts med vätska;  med 

människofigurerna som simmar i grottan. Denna förundran uttrycks när de står tillsammans i 

grottan: ”My god…they’re swimming! They’re swimming” (00.50.15). Gåtfullt är detta 

vatten, som simmarna simmar i, men som i filmen uppenbarligen lyser med sin frånvaro i 

öknen. Häri ligger något paradoxalt som vi inte riktigt får grepp om, men som grottan som 

rumslig figur förmår uttrycka. 

Om vattnet, grottan och Katharine är sammanknutna, ställs de mot öknen som 

rumslighet, med sin torka och hetta, elden och Almásy. Almásy är den som i filmen nästan 

brinner upp i öknen, och som ständigt känner gruset i hår och ögon, även sedan han lämnat 

den omgivningen. Öknen är kanske den rumslighet som mest av allt präglar Katharine och 

Almásys del av filmen. Det är när de blir fast i en sandstorm, och instängda av sanddynerna 

som de först närmar sig varandra. Öknen är också den rumslighet som stämmer bäst överens 

med Almásys sätt att vara: där är han mer hemmastadd och avslappnad än i sällskapets fina 

salonger. Enligt skådespelaren Ralph Fiennes, är det öknen som alls gör kärleken möjlig för 

Almásy. Han behöver det avskalade, enkla och reducerade rum som öknen utgör, för att 

kärleken ska kunna blomma upp.46 

Öknen har dessutom en förmåga att sudda ut gränserna, mellan människor och 

mellan tillstånd. I öknen kan man bli begravd i en sanddyn, medan sandstormen utplånar 

skillnaden mellan mark och himmel, när allt försvinner i virvlande sand, liksom den suddar ut 

gränserna mellan ting och omgivning, när den täcker fordonen med ett tjockt lager av sand. 

Bachelard beskriver ett liknande fenomen i förhållande till snö: ”and snow, especially, 

reduces the exterior world to nothing […] It gives a single color to the entire universe which, 

with the one word snow, is both expressed and nullified […] we feel a form of cosmic 

negation in action.”47 Efter sandstormen har öknen utplånat spåren av människorna och deras 

bilar, till den grad att räddningspatrullen kör rakt förbi dem, som om de vore osynliga. Först i 

                                                
46 ”Almásy is, he’s a lover of the desert. I think he loves things at their most reduced, at their most 
primitive. The desire and attraction between Katharine and Almásy is the environment of the desert.” 
Ralph Fiennes, extramaterial på DVD.n, (3 min 26 s). 
47 Bachelard, The Poetics of Space, Boston: Beacon Press. 1958. ss 40-41. 
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nattmörkret, när allting istället är odifferentierat mörkt, kan de bli synliga, genom att skicka 

upp en nödraket, som inte heller den upptäcktes i dagsljus i det vida ökenlandskapet. 

Denna gränsöverskridande kvalitet hos öknen medför också att den kan utplåna 

åtskillnaden mellan land och människor emellan; här har det ingen betydelse vilken börd eller 

nationalitet personerna tillhör, här handlar det om att överleva, och de grundläggande 

villkoren för detta är desamma, oavsett vilket land de kommer från. Krigets territoriala strider 

blir meningslösa om allt är utan gränser. Almásy konstaterar sorgset att hans nationalitet, som 

var vad som hindrade honom från att nå fram till Katharine i tid, när de engelska trupperna 

tog honom för en tysk spion, är helt tom på mening. ”So I got back to the desert, and to 

Katharine, in Madox’s English plane with German gasoline. Hm. When I arrived in Italy, on 

my medical chart they wrote ’English patient’. Isn’t that funny? After all that, I became 

English.” (02.17.10) 

Ett tematiskt gränsöverskridande mellan motsatsförhållanden pågår även 

omkring grottans rumslighet. Det är i grottan som den skadade Katharine överväger om hon 

ska släpa sig ut från mörkret och kylan, men tvekar inför hettan och det obarmhärtiga solljuset 

utanför. Det finns således en fortgående kommunikation mellan motsatspar som verkar 

oförenliga, liksom ljus/ mörker, hetta/ kyla, liv/ död, eld/ vatten. 

Gränsöverskridandet är inte bara semiotiskt, på teckennivå, utan också 

kroppsligt. Valerie A. Briginshaw har skrivit om filmade dansverk och om kropparnas 

förhållande till rumsligheten. Hon menar att kropparnas interaktion med rummet bildar en 

kontaktyta som kan upplösa koncept som vi tänker oss som motsatta. Kropparna i rörelse och 

rummet utgör ”two concepts creating an interface”. ”It allows the possibility of rethinking 

concepts or ideas normally seen as separated, as interconnected.”48 Även kroppens egna 

öppningar utgör kontaktytor, som förenar insida och utsida, där mun, läppar, öron, och så 

vidare bildar gränszoner mellan kropp och omgivning. Luft är exempelvis en del av 

yttervärlden, av rummet, som kan förflyttas in i kroppen. Allra tydligast är det kanske vätskor 

som kan visualisera detta; mjölk, blod. Speciellt kvinnliga vätskor som menstruationsblod och 

bröstmjölk fungerar som subversiva agenter i kroppens och rummets gränsland.49 I The 

English Patient finns detta rums-kroppsliga gränsöverskridande i scenen där Hana matar 

Almásy ur sin egen mun. Där finns också något som har med vattnet att göra, vilket kommer 

fram i Katharines slutord, som hon har skrivit ned i Almásys bok, precis innan hon dör. Där är 

                                                
48 Valerie A. Briginshaw, Dance, Space and Subjectivity, Houndsmills, Basingstoke: Palgrave. 2001. s 
1. 
49 Ibid. ss 3, 17. 
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vattnet på ett vagt mystiskt – och även i hög grad sexuellt – sätt en kontaktyta för att nå andra 

människor, som det går att simma uppför liksom en flod: ”We die. We die rich with lovers 

and tribes. Tastes we have swallowed. Bodies we have entered, and swum up like rivers. 

Fears we have hidden in, like this wretched cave. I want all this marked on my body. We’re 

the real countries. Not the boundaries drawn on maps, with the names of powerful men.” 

(02.25.44) 

Även i Hero finns en ökenrumslighet; tydligast i den sista versionen av Brutna 

Svärdet och Yrsnös historia, mot slutet av filmen, som det vita/ rosafärgade rum där de begår 

en sorts ömsesidigt självmord. Det är en öken som färgas i rosa nyanser i solnedgången – det 

sista vackra ljuset innan det blir mörkt och kallt, innan slutet. Också här är öknen en form av 

öppen plats, där allt oväsentligt bränns bort och relationerna kommer till sin kärnpunkt. 

Öknen i Hero har dock inte samma avgörande funktion som rumslighet, som den har i The 

English Patient. I Hero är det primära rumsliga förhållandet snarare mellan olika former av 

öppna landskap; mellan det kinesiska vidsträckta landet gentemot den inhägnade rumslighet 

som Zhang Yimou beskrivit ovan, det vill säga, en huslig rumslighet som är muromgärdad på 

ett närmast klaustrofobiskt instängt vis. 

Kungen av Qins palats är ett sådant muromgärdat hus. Det är en sorts labyrintisk 

rumslighet, som när Namnlös förs dit, återges med en mängd hastiga klipp, som visar 

ryttarföljet från olika håll. Den snabba framfärden genom passager bland väggar som reser sig 

rakt upp och utesluter fria vyer, i kombination med oväntade byten av rörelseriktning gör det 

svårt för den oinvigde att få grepp om rummet, som blir just labyrintiskt. Enorma 

metallbeslagna portar visas ur låga, vridna kameravinklar, som än mer skapar rumslig 

desorientation, hastig rörelse och får arkitekturen att framstå som ännu större. Palatset och 

dess omgivningar är som ett gigantiskt väloljat maskineri, där tusentals människor vet sin 

plats och tjänar kungens syften. Portar öppnas och gäster slussas fram mot kungen, medan 

luften genljuder av kommandon som ropas fram för att se till att maskineriet fungerar. Allt i 

palatsets rumslighet syftar till att förstärka kungens storhet och att upprätthålla avstånd mellan 

kungens person och de personer utanför palatset, som kan tänkas hysa agg mot honom. 

Men kungens mål är att expandera sitt herravälde. Det han gör kan förklaras 

rumsligt genom att han lägger under sig den kinesiska fria landsbygden, och skapar ett nytt 

stort rike; det som ska bli Kina. I Hero finns återkommande bilder av kungens trupper som 

galopperar fram, ofta filmat ur låga synvinklar i nivå bland hästarnas hovar, så att det 

verkligen framstår som om soldaterna konkret lägger landet under sig. Landsbygden i sig 

själv framstår som tidlös och uråldrig, med bilderna av uppsnabbade förlopp av moln och 
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vindar som drar fram över bergskedjor och vidder. Det som kungen av Qin i praktiken 

åstadkommer är att flytta ut sina skyddsmurar och skapa en ny större muromgärdad 

rumslighet. Inom dessa murar råder paranoia, därför att kungen roffat åt sig av rummet, av 

omvärlden, och hela tiden måste slå vakt om sin annekterade yta för att skydda sig mot 

aggressiva motåtgärder. 

De hjältemodiga slagskämparna, Namnlös, Yrsnö, Brutna Svärdet och Sky, går 

dock fria från dessa rumsliga inskränkningar. De lever kringflackande liv. För Brutna Svärdet 

hägrar visserligen en obestämd utopisk rumslighet, ett hemma, där han ska få lägga ned 

vapnen och bara leva i frid tillsammans med sin älskade. Till sist, är det faktumet att de är 

villiga att offra sina liv för det som de tror på, som gör att kungen av Qin aldrig kan fånga in 

Namnlös och de andra hjältarna rumsligt någon längre tid. Det må vara en klen tröst för den 

som faktiskt lever i ett totalitärt samhälle, och praktiskt får utstå envåldshärskarens instängda 

rumslighet, men det pekar mot att den som är mest fångad av dessa rumsliga restriktioner är 

kungen själv – för alla andra finns möjliga vägar till frihet från rummets fysiska 

begränsningar. Priset för den friheten förefaller beklagligtvis att medföra ett förakt för 

mänskligt liv och dess kroppsliga varande i världen. 

 

Slutdiskussion 

 
 Analysen har visat att Bachelards teorier är tillämpningsbara på rumsbilder som 

semiotiska tecken; det finns inslag i rumsbilderna som pekar mot ett arketypiskt, gemensamt 

bildförråd, men hänsyn behöver även tas till kulturella och individuella skillnader i umgänget 

med bilderna av rummet. Styrkan i Bachelards sätt att läsa rumsbilderna ligger ändå i 

möjligheten att få tag i minnesbilder, fantasibilder, bilder som rör det undermedvetna och som 

aktiverar kroppsliga upplevelser; vilket är sidor som ofta går förlorade i önskan att skapa en 

vetenskapligt hållbar filmvetenskaplig teori om rummet. Rumsbildernas kroppsliga 

anknytning har också visat att det till viss mån är en konstlad distinktion som görs, av de 

teoretiker som menar att bilderna bör analyseras antingen som tecken eller som reell 

verklighet, då rumsbilderna tydligtvis balanserar på gränsen däremellan. Om vi alls är 

intresserade av en rumslighetens fenomenologi, med avseende på hur åskådaren läser och 

förstå rumsbilder, duger det inte att göra den slags uppdelning och polarisering som många av 

de teoretiker som diskuterats här försöker sig på att göra; vare sig det gäller Casebiers 

fokusering på den reella rumsligheten, i förhållande till en konstruerad rumslighet, eller 
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Wahlbergs semiotiska fenomenologi, i förhoppning om att kunna reducera det alltför 

subjektiva. Rumsbilderna visar att de hela tiden rör sig mellan dessa avgränsningar, eller 

snarare: de är reell rumslighet likaväl som konstruerad eller imaginär, och vi som åskådare 

avläser dem på djupt subjektiva sätt, vilket inte innebär att det inte finns allmängiltigt, 

gemensamt bildmaterial som aktiveras i avkodningsprocessen. Sobchack beskriver hur den 

fenomenologiska undersökningen alltid nödvändigtvis tar sin början i en partikulär 

upplevelse, för att övergå till att hitta generella eller möjliga strukturer och meningar, som kan 

upplysa erfarenheten och förhoppningsvis finna gensvar även hos andra. Det handlar om den 

upplevda erfarenheten, och om att kunna dela kunskapen med andra medvetanden: ”make it 

potentially resonant and inhabitable for others”.50 Rumsbilderna åskådliggör att de verkar i ett 

slags kontinuum mellan det i rummet kroppsligt förankrade, respektive fantasi-, dröm- och 

minnesbildernas – eller kombinationer av dessa – kroppslösa flykt utanför rummets ramar, i 

oneiriska rumsutflykter. Bilderna av rummet är både tecken och kroppsligt grundade, och de 

behöver förstås i sin fulla kapacitet därav. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
50 Sobchack, Carnal Thoughts, Berkeley: University of California Press. 2004. s 5. 
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Källor: 

 
Filmer: 

 

The English Patient. regi Minghella, A. US. 1996. Egmont Film, Miramax. DVD 18488-4. 

Hero. regi Yimou, Z. US- Kina. 2002. Sandrew Metronome. DVD 923314. 

Mulholland Drive. regi Lynch, D. US- Fra. 2001. Sandrew Metronome. DVD 964504. 

 

Lumière No. 229 från Dresden: Postplatz. 1896. 

Lumière No. 234 från Hamburg: Lombardsbrücke. 1896. 

Lumière No. 653: L’arrivée du train à la Ciotat. 1897. 

Lumière No. 785: Lancement du ’Fürst Bismarck’, från Kiel. 25.09.1897. 

The Piano. Campion, J. Nya Zeeland-Fra. 1993. 

Den Röda Lyktan. regi Yimou, Z. Kina-Taiwan-Hong Kong. 1991. 
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The English Patient (1996) 
 
 
Regi: Anthony Minghella 
Produktion: Saul Zaentz, Miramax Films 
Manus: Anthony Minghella, efter Michael Ondaatjes roman 
Foto: John Seale 
Klippning: Walter Murch 
Musik: Gabriel Yared 
 
 
I rollerna: 
Ralph Fiennes (greve Almásy) 
Kristin Scott Thomas (Katharine Clifton) 
Juliette Binoche (Hana) 
Willem Dafoe (Caravaggio) 
Naveen Andrews (Kip) 
Colin Firth (Geoffrey Clifton) 
Julian Wadham (Madox) 
Jürgen Prochnow (major Müller) 
Kevin Whately (Hardy) 
 
2 tim 35 min 
 
 
 
 
I slutet av andra världskriget dyker en svårt brännskadad man upp i ett brittiskt militärt 
sjukläger i Italien. Mannen säger sig ha tappat minnet. Utan namn och utan ett igenkännligt 
ansikte, med en enda ägodel – en engelsk kopia av Herodotos, fullmatad med memorabilia, 
bilder och anteckningar – klassificeras mannen av militären, om än med tveksamhet, som 
”engelsk patient”.  
 Tillsammans med den unga sjuksköterskan Hana stannar den engelske patienten 
i en gammal förfallen klosterbyggnad, eller villa, på den italienska landsbygden. Där hinner 
det förflutna ikapp den sönderbrända patienten, som ska visa sig inte alls vara av engelskt 
ursprung, utan en ungersk greve, som har haft en passionerad kärlekshistoria med en gift 
kvinna, Katharine Clifton, under en gemensam expedition i Nordafrika före krigets utbrott. 
Denna kärlekshistoria berättas i återblickar som Almásys minnesbilder. 
 Hana, som också är krigsskadad, om än inte fysiskt, vårdar sin patient, läser för 
och med honom, lyssnar till hans historia, och blir under vistelsen i huset förälskad i den 
brittisk/ indiske minröjaren Kip. 
 En hämnare från det förflutna dyker upp med avsikt att döda Almásy. För 
Caravaggio är den engelske patienten en spion och förrädare som begått krigsbrott genom att 
sälja expeditionens kartor över Nordafrika till tyskarna.  
 
 

 



 

 

                                                                                                                                                       

 

Hero (2002) 
 
 
Regi: Zhang Yimou 
Produktion: Bill Kong, Zhang Yimou; Miramax Films i samarbete med China Films Co-
Production Corporation, Sil Metropole Organisation Ltd, Beijing New Picture Film Co Ltd 
Manus: Li Feng, Zhang Yimou, Wang Bin 
Foto: Christopher Doyle 
Klippning: Zhai Ru, Angie Lam 
Musik: Tan Dun, med violinsolon av Itzak Perlman 
Visual Effects Supervisor: Ellen Poon 
Ljuddesign: Tao Jing 
 
 
I rollerna: 
Jet Li (Namnlös) 
Tony Leung Chin-Wai (Brutna Svärdet) 
Maggie Cheung Man-Yuk (Yrsnö) 
Zhang Ziyi (Måne) 
Donnie Yen (Sky) 
Chen Dao Ming (kungen) 
Liu Zhong Yuan (skolmästaren) 
Zheng Tian Yong (den gamle tjänaren) 
Qin Yan (premiärministern) 
 
95 min 
 
 
 
 
Under De Stridande Staternas period i Kina för 2000 år sedan är kungen av Qin i färd med att 
expandera sitt välde och lägger under sig det ena kinesiska kungadömet efter det andra. Hans 
mål är att skapa ett enda stort rike. Lönnmördare från de andra kungarikena skickas ut för att 
döda den makthungrige kungen. Den modige slagskämpen, Namnlös, hyllas för att ha 
undanröjt tre av dessa hot mot kungen; de legendariska krigarna Brutna Svärdet, Yrsnö och 
Sky. Namnlös tas därför emot som en hjälte och förs till det kungliga palatset där han får 
enskild audiens hos kungen av Qin. 
 I återblickar berättar Namnlös hur han burit sig åt för att kunna besegra de tre 
legendarerna, alltmedan kungen lyssnar uppmärksamt till hans historia, och Namnlös kan 
flytta sig allt närmare tronen. Bland annat sätter Namnlös ihop en version innehållande ett 
svartsjukedrama mellan det älskande paret Brutna Svärdet och Yrsnö, där även Brutna 
Svärdets lojala tjänarinna Måne figurerar, liksom Sky, och återger ett scenario där de 
svartsjuka parterna har ihjäl varandra, medan Namnlös står kvar som segrare. Den 
misstänksamme kungen uppdagar dock snart att åtminstone delar av Namnlös berättelse måste 
vara lögn, och börjar ana att Namnlös i själva verket är ytterligare en mördare, som kommit 
för att sätta stopp för kungens planer om det stora riket. 
 
 



 

 

                                                                                                                                                       

 

Mulholland Drive (2001) 
 
 
Regi: David Lynch 
Produktion: Les Films Alain Sardes/ Asymmetrical 
Manus: David Lynch 
Foto: Peter Deming 
Klippning: Mary Sweeny 
Scenografi: Jack Fish 
Musik: Angelo Bandalmenti 
 
 
I rollerna: 
Naomi Watts (Betty/ Diane) 
Laura Elena Harring (Rita) 
Justin Theroux (Adam) 
Ann Miller (Coco) 
Robert Forster (Detective Mc Knight) 
 
2 tim 21 min 
 
 
 
 
Den unga Betty anländer till Los Angeles och Hollywood från landsbygden. Hon är ung, 
blond, blåögd och hoppfull innehavare av skådespelardrömmar. I Los Angeles ska hon bo 
ensam i en släktings lägenhet. 
 I denna lägenhet uppenbarar sig plötsligt den mörka, mystiska skönheten Rita, 
som förirrat sig dit efter en bilolycka. Rita har slagit i huvudet under olyckan, vilket orsakat 
minnesförlust. Hon vet inte vem hon är eller vad hon heter: namnet har hon lånat från en 
filmaffisch av Rita Hayworth, som hänger i Bettys lägenhet. Hon vet bara att hon måste fly. 
Åskådaren som har sett filmens början, innan minnesförlusten, vet att Rita är på flykt från de 
män som försökte döda henne vid tillfället för olyckan, däruppe vid Mulholland Drive. 
 Tillsammans ger sig Betty och Rita ut på jakt efter sanningen om Ritas liv. I 
förvirrande återblickar, drömbilder och parallella handlingar utvecklar sig en historia som 
Betty i högsta grad ska visa sig vara sammanvävd med. 
 

 

 

 

 


