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Abstrakt 

Filmen Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (2010) presenterar ett antal scener som är 

till synes orelaterade till filmens övergripande handling. Filmens titel antyder att dessa scener 

möjligen kan vara minnen ur titelkaraktärens tidigare liv, emellertid finns det ytters lite underlag för 

en sådan tolkning i själva filmen. Syftet blir därmed att närmare undersöka dessa scener, att söka 

tematiska kopplingar mellan dessa scener och filmen som helhet, samt att försöka komma fram till 

hur dessa scener kan ses arbeta med minnen.

Laura U. Marks bok, The Skin of the Film (2000), har valts som underlag för den följande 

analysen i förhoppning att de tankar som läggs fram där skall kunna nyttjas för att tolka och 

diskutera de nämnda scenerna i filmen. I arbetet nyttjas därtill den metod som förespråkas av det 

hermeneutiska vetenskapsidealet för att erhålla kunskap.

Arbetet  visar  på  att  filmen  inte  nödvändigtvis  söker  att  gestalta  minnen  utan  kan  ses  locka 

åskådaren till att minnas genom att presentera bilder som bäst förstås genom kroppslig inlevelse i 

bilden, kort sagt; filmen söker att aktivera åskådarens minne genom bilder med haptiska kvaliteter. 

Detta görs samtidigt som filmen ständigt återkommer till samma tema; resan till naturen. Åskådaren 

får alltså både bevittna filmens karaktärers resa och lockas till att själv uppleva detta utifrån sina 

egna  minnen.  Naturen  är  dock  inte  nödvändigtvis  resans  mål,  filmen  ses  snarare  försöka  föra 

åskådaren till ett visst sinnestillstånd.

Nyckelord: Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives, Apichatpong Weerasethakul, Laura U. 

Marks, Haptisk-bild, Minnen. 
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1. Inledning

Ämnet för denna uppsats har under arbetets gång genomgått många förändringar både gällande val 

av filmer, frågeställning och teori. Det slutliga arbetet är produkten av en process där flera filmer 

uteslöts och där arbetets syfte med tiden fick en allt snävare inriktning. Den film som till slut valdes 

för arbetet är Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (2010; hädanefter refererad till endast 

som Uncle Boonmee) av Apichatpong Weerasethakul.

Anledningen till att denna film har varit med under hela processen och till slut valdes som den 

enda film som skulle undersökas är dess sätt att handskas med minnen. Filmen är i min mening 

tämligen  svårtolkad  och  detta  är  något  som från  början  fångade  mitt  intresse.  Här  skall  även 

tilläggas  att  jag  egentligen  saknar  djupgående  kunskap  gällande  thailändsk  konst,  historia  och 

politik som hade varit gynnsamt för arbetet, dock har här försök gjorts till att komma runt problemet 

genom att anpassa arbetes syfte och frågeställning.

Förutom filmens  titel  är  det  ytterst  lite  som antyder  att  filmen  över  huvud  taget  behandlar 

minnen, istället framstår det snarare som att filmen består av en övergripande handling där man 

gärna skjuter in till synes irrelevanta scener och bilder. I filmen finns tre scener som egentligen 

verkar ganska löst relaterade till filmens handling och en som man rätt ut kan påstå är ett minne. 

Dessa scener lämnade ett så pass starkt intryck på mig att jag fick ett högst personligt intresse av att  

på något sätt kunna förstå dom. Vidare anser jag att dessa scener egentligen håller nyckeln till att  

tolka och förstå filmen som helhet. Den övergripande handlingen är tämligen tunn och visar hur 

titelkaraktären Boonmee inser att hans liv närmar sig sitt slut och bestämmer sig för att ge sig av, ut 

i  djungeln,  för  att  dö.  De scener  som i  det  följande  kommer undersökas  kan  dock ge oss  en 

betydligt mer djupgående insikt i Boonmees resa.

För att behandla filmen har Laura U. Marks tankar kring interkulturell film, så som de beskrivs i 

The Skin of the Film (2000), valts som teoretiskt underlag. Den teori som läggs fram i boken skall 

presenteras mer ingående senare, dock anser jag det vara viktigt att kort tala om hur denna teori  

påverkade  arbetet  som helhet.  Den  teori  som Marks  utvecklar  berör  bland  annat  hur  minnen 

gestaltas och hur film kan aktivera åskådarens minne. De teoretiska grepp hon förser är så pass 

öppna  för  tolkning  att  man  egentligen  utan  större  problem kan  applicera  dom på  filmer  som 

egentligen inte är interkulturella. Uncle Boonmee är en film varpå teorin passar tämligen väl då den 
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bär drag som stämmer överens med de filmer som Marks själv behandlar.

Jag anser att filmen konstant återkommer till ett tema; resa till- eller dragning mot naturen eller 

något övernaturligt. Det nämnda temat finns inte endast med i den övergripande handlingen som 

filmen presenterar utan även i flera av de scener som här specifikt skall  behandlas. Genom det 

konstant  återkommande  temat  arbetar  sig  filmen  sakta  fram  emot  en  dikotomi  mellan  det 

moderna(re), mänskliga samhället och dess begränsningar samt en mer primitiv tillvaro och den 

frihet som detta kan erbjuda.

Filmen behandlar egentligen samma kultur hela tiden, de två delarna av den som visas – det som 

varit och det som är nu – är så pass åtskilda att det närmast är tal om två eller flera kulturer. Jag 

menar  att  Weerasethakul  egentligen  behandlar  samma  problem  som  Marks  identifierar  hos 

filmskapare som lever i exil och filmskapare som inte längre lever i sin ursprungskultur.

”Intercultural cinema by definition operates at the intersection of two or more cultural  

regimes  of  knowledge.  These  films  and  videos  must  deal  with  the  issue  of  where  

meaningful knowledge is located, in the awareness that it is between cultures and so  

can never be fully verified in the terms of one regime or the other.” (Marks:2000, 24)

Jag menar att filmen till en början försöker etablera den kunskap som gått förlorad i övergången till 

ett  modernare  samhälle.  Detta  görs  dels  genom  den  tematik  som  jag  ser  som  konstant  

återkommande, men även genom att försöka införliva åskådaren i denna kunskapsform genom att 

kalla på åskådarens kropp och den kunskap som är inneboende i den i form av minnen. 

För de filmer som Marks behandlar och betecknar som interkulturella är klyftan mellan officiell 

historia och privata minnen ett problemområde som ofta behandlas. Den officiella historian i det 

moderna samhället bygger på en diskurs som utesluter minnen och händelser som inte har relevans 

för- eller är skadliga mot den. Jag menar att filmen återför åskådaren till en annan regim av kunskap 

för att komma undan den officiella historiens diskurs. Detta förser åskådaren med möjlighet till 

reflektion, inte nödvändigtvis på grund av den kunskapsform som man här kommer åt, utan främst 

på grund av att man kommer undan den rådande diskursen.

Den problematik som driver det här arbetet är att de scener som undersöks här är endast löst 

kopplade till filmen som helhet. Filmens titel antyder att det här kan vara tal om minnen och minnen 

från tidigare liv, emellertid gör filmen inga försök till att visa på detta. Samtidigt framstår det som 
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att filmen egentligen inte nödvändigtvis vill gestalta minnen då man ofta avstår från att identifiera 

de scener som möjligen skulle kunna vara minnen som sådana. Det tycks som att filmen inte till lika 

stor del fokuserar på att gestalta minnen som att locka åskådaren till  att minnas och därigenom 

komma åt förlorad kunskap och minnen. På detta sätt för filmen åskådaren bort från det mänskliga 

samhället och den rådande diskursen till ett sinnestillstånd där man kan reflektera över det förflutna 

på ett alternativt vis. 

Resan till naturen är en tematik som konstant återkommer i filmen och gestaltas på flera olika vis, 

därav  kan  det  framstå  som att  arbetet  lika  gärna  skulle  kunna fokusera  på  denna tematik  och 

gestaltningen av den. Jag menar dock att resan till naturen finns i filmen på två plan, både tematiskt 

och i att filmen får åskådaren till att relatera till bilden på ett kroppsligt plan. Den kunskap man 

kommer åt  i  kontakt med naturen är  inte  av ren intellektuell  art,  den kan inte få åskådaren att 

komma till en djup insikt om det förflutna och har inte politisk mening. Det förhåller sig snarare 

som så att man lämnar en diskurs av konflikt där de olika sidorna ställs mot varandra.

Syftet  för  det  här  arbetet  blir  därav  tvåfaldigt:  att  identifiera  tematiska  kopplingar  mellan 

scenerna och filmen som helhet och att identifiera hur filmen aktiverar åskådarens minne för att 

komma åt en kroppslig upplevelse av filmen och därigenom en annan kunskapsform.

Utifrån arbetets syfte och det problem som skall behandlas ska följande frågor besvaras: Hur 

hjälper och påverkar de valda scenerna vår förståelse av filmen som helhet?  Hur gestaltas den 

tematik  som här  anses  genomsyra  filmen?  Hur engageras  åskådarens  minne och därigenom en 

alternativ kunskapsform av filmen?

Slutligen tål det att tilläggas att jag är högst medveten om att den tolkning jag förser i det här  

arbetet inte stämmer överens med vad regissören egentligen menar att filmen betyder för honom. 

Eungie  Joo förklarar  regissörens  syfte  och  mål  med filmen  detta  helt  utmärkt  i  den  essä  som 

återfinns i utställningsboken For Tomorrow For Tonight. Det här arbetet är endast menat att ge ett 

annat perspektiv.

1.1 Tidigare forskning

Att söka efter tidigare forskning kring ämnet för den här uppsatsen har varit tämligen fruktlöst. Det 

finns måhända tidigare forskning tillägnad Apichatpong Weerasethakuls installationer och tidigare 

filmer, dock framstår det som att det finns nästintill inget skrivet specifikt om Uncle Boonme. Detta 
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ger visserligen tämligen fritt spelrum gällande vad som kan skrivas, samtidigt som det blir svårt att  

söka stöd och idéer i andras arbeten. På samma sätt som det är svårt att hitta forskning om just 

Uncle Boonmee är det också svårt att hitta forskning om Weerasethakuls övriga verk där man tar en 

liknande riktning som görs här. Att det är svårt att hitta tidigare forskning om just Uncle Boonmee är 

kanske inte förvånande i och med att filmen hade premiär i Maj 2010.

I artiklar om Weerasethakuls arbete nämns ofta att hans sätt att hantera minnen är omskrivet, efter 

sökning i olika databaser framstår det dock som att detta inte riktigt stämmer, i varje fall inte för 

texter på svenska och engelska.

En text som i varje fall kan citeras här, då den har någon form av beröringspunkt med det här 

arbetet, är artikeln ”Itinerant Cinema” av David Teh som publicerades i den akademiska tidskriften 

Third Text. I artikeln söker Teh att ställa Weerasethakuls verk mot en historisk och sociopolitisk och 

konsthistorisk  bakgrund.  I  artikeln  fokuserar  Teh  främst  på  Weerasethakuls  första  spelfilm 

Mysterious Objects at Noon, samtidigt som även andra verk nämns i förbigående. Denna artikel är 

högst intressant då den förser en bakgrund som annars framstår vara svår att sätta sig in i.

2. Teori

2.1 Interkulturell film

I The Skin of the Film (2000) söker Laura U. Marks att utveckla en teori för att behandla vad hon 

kallar interkulturella filmer. I The Skin of the Film behandlar hon oftast filmskapare som tillhör en 

diaspora, detta kan vara allt från filmskapare som lever i exil, till filmskapare som är födda i en 

kultur men har sina rötter i en annan. Samtidigt behandlar hon även filmskapare som tillhör de 

ursprungliga invånarna i en region/ett land som till exempel inuiter eller aboriginer. Att använda 

termen ”marginaliserad” känns tämligen nära till hands, dock vore detta inte helt korrekt eftersom 

de flesta av dessa filmskapare inte lever på ”samhällets utkanter”. Är det korrekt att påstå att Atom 

Egoyan, Shauna Beharry eller Dawn Wilkinson är marginaliserade? Det som egentligen utmärker 

de filmskapare som Marks behandlar  är  att  de ofta  tvingas  till  att  medla mellan två eller  flera 

kulturer, att de är kulturella hybrider. 

Marks inleder boken med att förklara dessa filmskapares situation och därav definiera termen. 

Här talar hon om att hon fokuserar till största del på filmskapare som är verksamma i Kanada och 

U.S.A  och som har en mångkulturell  bakgrund eller tillhör en minoritetsgrupp och lever i  den 
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Euro-Amerikanska västvärlden. Denna definition blir alltså tämligen bred och inkluderar då inte 

endast filmskapare som har sina rötter i en annan kultur men är verksamma i västvärlden utan även 

filmskapare som tillhör ursprungsbefolkningen i till exempel Amerika. Begreppet ”interkulturell” 

framstår genom Marks användning vara tämligen flexibelt, trots detta är det tydligt att Apichatpong 

Weerasethakul egentligen inte faller inom ramarna för det Marks definierar som en interkulturell 

filmskapare.

Det tål här även att tilläggas att de olika deleuzianska begreppen som här används hämtas från 

”The Skin of the Film”. Detta uppmärksammas eftersom det egentligen framstår som att Marks 

tolkning  av  Deleuze  inte  är  strikt.  Att  tillföra  Deleuze's  egna  tankar  här  hade  möjligen  varit 

fruktsamt, dock är det egentligen inte Deleuze som är av intresse för det här arbetet utan Marks.

2.2 Officiell historia kontra privata minnen

Jag är inte bevandrad i Thailändsk politik och därav kan det framstå udda att beröra denna del av 

filmen. Det politiska budskapet är dock, för detta arbete, ointressant. Det är gestaltningen av minnet 

och minnets relation till den officiella historien som är intressant. 

Marks identifierar en klyfta mellan officiell historia och privata minnen i interkulturella filmer.

”Intercultural cinema moves backward and forward in time,  inventing histories  and  

memories in order to posit an alternative to the overwhelming erasures, silences, and  

lies of official histories. There are many examples of film/videomakers who have begun  

by confronting the lack of their own communities that result from public and personal  

amnesia. These artists must first dismantle the official record of their communities, and  

then search for ways to reconstitute their history, often through fiction, myth, or ritual.” 

(A.a, 24-25)

De olika grepp som interkulturella filmskapare tar till för att återuppväcka minnen, rekonstituera 

historia eller skapa ny historia identifierar Marks med hjälp av de olika teoretiska grepp som hon 

hämtar  från  Deleuze  och  andra  filosofer/filmteoretiker.  Hon  undersöker  helt  enkelt  hur  dessa 

filmskapare försöker både gestalta minnen samt väcka minnet hos åskådaren. På grund av detta 

anser hon att interkulturella filmskapare gärna använder film som ett medel för arkeologi.
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Marks tar till flera teoretiska grepp än vad som kommer göras här. Dock kommer det här arbetet 

att till stor del fokusera på att identifiera hur filmen försöker aktivera åskådarens minne, därav blir 

det endast nödvändigt att redogöra för de begrepp som är relevanta i det här sammanhanget. I det 

följande ska de begrepp nyttjas i analysen presenteras.

2.3 Bildbegreppet

Laura Marks arbetar till stor del utifrån Deleuze och dennes filmteori. Deleuze, i sin tur, hämtade 

inspiration från Bergsons bildbegrepp. Bilder, i Bergsons mening, är inte rent audiovisuella utan en 

kombination av alla sinnestryck som man kan få av ett  objekt när man beskådar det.  (A.a, 40) 

Marks arbetar till stor del utifrån de deleuzianska bildkategorierna som bygger på Bergsons tankar 

om  bilden  och  tiden.  För  det  här  arbetet  är  det  egentligen  inte  värt  att  fördjupa  sig  i  dessa 

bildkategorier, det framstår som vettigare att endast presentera de som behandlas i det här arbetet.

2.4 Rörelse- och tids-bilden

En viktig distinktion finns mellan rörelse- och tids-bilder. Distinktionen vilar på det sensomotoriska 

schemat. I filmer där det sensomotoriska schemat hålls intakt finns en tydlig progression som  har 

sin grund i rörelse. Marks identifierar detta genom att visa på att affektion leder till aktion i rörelse-

bilden. I tids-bilden har det sensomotoriska schemat rasat samman, en tydlig progression blir svår 

att identifiera. Till skillnad från rörelse-bilden, leder detta i tids-bilden till att tiden öppnas upp och 

uppenbaras. (A.a, 28)

2.5 Virtuella- och aktuella-bilder

Virtuella-  och aktuella-bilder är intimt förknippade med Bergsons tankar kring tid som Deleuze 

sedan byggde vidare på. Enligt denna modell delar sig tiden ständigt itu, dessa två bildkategorier är 

de två olika sidorna av tiden som blir till genom tudelning. Den aktuella-bilden är den del av tiden 

som flyter på, medan den virtuella-bilden är den del av tiden som bevaras. (A.a, 40) Av dessa två är 

det egentligen endast virtuella-bilder som är av intresse för det här arbetet.

Virtuella-bilder får en specifik roll i att de ofta får stå som representation för händelser, detta 

eftersom de  finns  bevarade.  De  bidrar  till  att  skapa  officiell  historia  och  får  ofta  representera 
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händelser från det förflutna, samtidigt visar de inte nödvändigtvis hela sanningen. Trots detta får de 

ofta figurera för våra minnen, inte bara på grund av brister i minnet utan även för att de är mer 

påtagligt närvarande.

2.6 Optiska-bilder

Optiska-bilder är bilder som egentligen är tunna, nästan innehållslösa. Dessa bilder ser Marks som 

motsatsen till en annan deleuziansk bildkategori, nämligen kliché-bilder. De är lika i att de framstår 

som innehållslösa eller  ”tunna”.  Kliché-bilder är dock av sådan art att de låter åskådaren förbli 

passiv och förekommer ofta i rörelse-bilder, medan optiska-bilder är till synes tunna, dock kräver de 

engagemang  från  åskådaren  eftersom  de  inte  är  benägna  att  oproblematiskt  övergå  i  rörelse. 

Optiska-bilder som inte kan kopplas till ett minne kan ha en störande effekt som eggar på åskådaren 

att fylla i bilden. Genom reflektion kopplar åskådaren virtuella-bilder till optiska-bilder, alltså rör 

man sig mellan att beskåda det som visas och aktivera minnet för att söka efter virtuella-bilder att 

fylla ut den optiska bilden. (A.a, 48)

Marks fyller ut denna bildkategori med tankar om hur varseblivning är beskaffad och hur optiska-

bilder kan återkalla minnen. Hon menar att det krävs en chockartad upplevelse för att minnet ska 

engageras och att optiska-bilder i tids-bilden kan förse en sådan upplevelse. (A.a, 64)

I sin analys av  Lumuba: The Death of a Prohpet (1992) beskriver hon hur Raoul Peck söker att 

gestalta historia i brist på tillgång till egentligt material. Av analysen framgår det att film här inte 

används för att egentligen representera den historiska händelse som behandlas utan i ett försök att 

förse åskådaren med tunna, till synes orelaterade bilder och därigenom få åskådaren att meditera 

över händelsen och dess implikationer.

Den optiska-bilden  används alltså  både  i  brist  på  andra  bilder,  samtidigt  som den ska locka 

åskådare till att ta sig an bilden utifrån egna minnen, att fylla ut dess tomrum med virtuella-bilder.

2.7 Haptisk-bild

Denna bildkategori  är  egentligen den enda här som är  Marks egen,  trots  att  hon egentligen tar 

avstamp i Deleuze's teori även här. För Marks är haptiska-bilder kopplade till affekt i den mening 

att de är bilder som aktiverar, tilltalar och kallar på kroppen genom att presentera bilder som inte 

kan  förstås  endast  genom att  beskåda  dom  som  audiovisuella  bilder.  Haptiska-bilder  är  alltså 
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vanliga audiovisuella bilder, de har dock förmågan att aktivera andra sinnen som känsel-, lukt-, och 

smaksinnet.  Vidare menar  hon att  minne förmodligen har  närmare association med sinnen som 

kräver beröring än avståndssinnen. (A.a, 129)

Marks menar att man inte bör tala om den haptiska blickens objekt, utan att man bör fokusera på 

den dynamiska relationen mellan åskådare och bild. Det går att ana en slags purism här där endast  

sinnesintrycket  som härstammar från det  dynamiska förhållandet  mellan  åskådare  och bild  är  i 

fokus. Marks fokuserar till stor del på känselsinnet när hon beskriver haptiska-bilder och förknippar 

dessa med ett speciellt sätt att filma: att verkligen dyka in i det som undersöks. Hon menar att  

haptisk syn håller sig nära sitt objekt och rör sig sakta över dess yta för att avslöja den och locka 

åskådaren  att  använda  ögonen  snarare  som ett  organ  för  känselsinnet.  Haptiska-bilder  avslöjar 

sällan objektet genom dess form, de söker att få åskådaren att identifiera objektet med hjälp av den 

taktila information bilden ser och därav även minnet. (A.a, 163)

Marks menar att haptiska-bilder i interkulturella filmer ofta används för att kritisera den form av 

visuell-bemästrande som ren optisk syn kan ge upphov till. Sådan visuell-bemästrande anses vara 

vanlig i västerländska filmer och det är detta man försöker förhindra i interkulturella filmer. (A.a, 

152)

I det här arbetet kommer Marks teori om haptiska-bilder förmodligen inte användas så som hon 

själv avsåg. Anledningen till  detta är dels att det inte passar för filmen, i  Uncle Boonmee finns 

egentligen inga ”prototypiska haptiska-bilder”, alltså bilder där kameran går nära inpå något och 

förhindrar visuell identifikation för att istället ge plats åt andra sinnen. Vidare anser jag att det inte 

krävs att åskådaren förhindras att identifiera bildens innehåll visuellt för att man ska kunna uppleva 

bilden genom andra sinnen. Att det som här kallas ”prototypiska haptiska-bilder” ger en ren form av 

haptisk upplevelse bestrider jag inte. Samtidigt är det här tal om en film för vilken en viss miljö och 

upplevelsen av denna miljö är viktigare än de enskilda objekt som den består av. Att söka etablera  

en dynamisk relation mellan åskådaren och en bild som representerar en viss miljö förhindras om 

man dyker ner i individuella objekt som denna miljö kan bestå av.

2.8 Sinnesfält

Marks menar att olika kulturer har olika sätt att ta sig an sin omgivning genom sinnena. Detta är 
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kulturellt  betingat  och är  en  form av kunskap som är  inneboende i  kroppen.  Sinnena är  alltså 

organiserade  på  olika  vis  inom olika  kulturer,  ofta  refererar  hon  till  faktum att  västerländska 

kulturer privilegierar syn och hörsel medan i andra kulturer är dessa sinnen mindre viktiga och ger 

plats åt de tre andra sinnena. Ett gemensamt sinnesfält som är identiskt för alla inom en kultur finns  

dock  inte  eftersom  sinnenas  organisation  varierar  både  beroende  på  kultur  och  beroende  på 

individen. Det framstår dock som att Marks menar att kulturellt arv är styrande för hur sinnena är 

organiserade hos en individ.

Sinnena erbjuder inte endast olika sätt att relatera till  omgivningen, de är källan till specifika 

former av kunskap eller minnen. Den sinnliga kunskap som finns inom en viss kultur finns inte 

nödvändigtvis i  en annan. Interkulturella  filmer arbetar oftast  mellan minst  två olika sinnesfält: 

utifrån  det  sinnesfält  som tillhör  den  kultur  eller  de  kulturer  som de  tidigare  tillhörde  och det 

sinnesfält som tillhör den kultur som de lever inom. När åskådaren hänger sig till upplevelsen av de 

olika sinnesfält som en film arbetar utifrån uppenbaras nya eller förlorade kunskapsformer. (A.a, 

195)

Enligt Marks har filmen en dubbel relation till sinnesfält och minnen. Filmen har förmågan att 

avbilda hur minne kodas i  sinnesfältet  men även att återuppliva minnen i  åskådaren genom det 

sinnesfält som återges.

3. Metod

Som tidigare nämnt kommer arbetet att fokusera på fyra specifika scener som här anses vara viktiga 

i förståelse av filmen. Dessa kommer analyseras utifrån några av de begrepp som Marks förser i  

The Skin of the Film. Teorin fokuserar till stor del på en kroppslig relation av ömsesidighet mellan 

åskådare och bild. Marks menar att man inte bör tala om den haptiska bildens objekt utan istället 

fokusera på relationen  mellan åskådare och bild och därigenom vilka affekter bilden kan ge upphov 

till.  Marks  undersöker  även  relationen  mellan  bilden  och  den  sociopolitiska  och  historiska 

bakgrunden. Detta är dock inte det tillvägagångssätt som här anammas då fokus här snarare läggs på 

att analysera de medel varmed filmen kallar på åskådarens minne och hur filmen söker att föra 

åskådaren utanför den officiella historiens diskurs. 
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3.1 Hermeneutik

För  att  nå  syftet  kommer  det  här  arbetet  till  stor  del  förlita  sig  på  det  hermeneutiska 

vetenskapsidealet. Hermeneutiken tillgodoser trots allt medel för att söka förståelse genom tolkning, 

på grund av detta är det självklart att det hermeneutiska tillvägagångssättet nyttjas då arbetet söker 

att förstå scener i filmen som vid första anblick kan ses ha lite relevans för filmen som helhet.  

Visserligen kommer här fyra specifika scener att lyftas fram, dock kommer de sättas i relation till 

varandra och filmen som helhet. Det är alltså förståelse av totaliteten som eftersträvas här.

Arbetet  förlitar  sig till  stor del på faktum att  Weerasethakuls filmer oftast  är  svåra att  förstå 

samtidigt som de är väldigt öppna för tolkning, vilket är en egenskap som kommer tas vara på då 

målet är att tolka och utläsa mening där det till synes inte finns någon. Även i detta kommer arbetet  

förlita sig på den hermeneutiska läran som söker att tolka och förstå snarare än att förklara.

De scener som här valts ut kan egentligen förklaras på ett tämligen självklart vis då man med 

lätthet kan utgå från filmens titel  och mena på att  större delen av dessa scener är minnen från 

tidigare liv, detta skulle dock innebära att man tillskriver filmen en tämligen ytlig betydelse. Istället 

för att söka självklara förklaringar kommer här fokus läggas på att problematisera de valda scenerna 

och därigenom filmen som helhet.

Arbetet är egentligen en produkt av mitt engagemang i filmen. Som tydliggjorts i inledningen var 

det ett personligt intresse som ledde till att filmen valdes som studieobjekt. Att söka att distansera 

mig själv från filmen hade i min mening varit mer eller mindre omöjligt. Alltså tas det fasta på den 

hermeneutiska  läran  även  i  det  här  avseendet  som  kräver  ett  engagerat  förhållande  till 

studieobjektet.

I utläggningar om hermeneutiken kan man inte undvika att nämna den hermeneutiska cirkeln, 

vilket kort kan summeras på följande vis: tolkning har sin grund i förförståelse, tolkning resulterar 

(förhoppningsvis) i förståelse, denna förståelse kommer i sin tur utgöra förförståelse i kommande 

tolkningar.  Den  hermeneutiska  cirkeln  har  till  stor  del  varit  avgörande  för  analysen  och  dess 

struktur. Analysen grundar sig trots allt på antagandet att av de fyra scenerna som valts är de tre 

första  viktiga för att  förstå  den fjärde.  Detta  påverkar  som nämnt analysens struktur  då den är 

indelad efter de valda scenerna och dessa diskuteras i den ordning som de presenteras i filmen.
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4. Analys

De fyra scener som här ska behandlas sticker ut i relation till resten av filmen. Inledningsscenen och 

scenen med prinsessan är speciella i och med att de egentligen skulle kunna stå på egen hand. Dessa 

två scener har några drag gemensamt, de innehåller båda en historia som har en tydlig början och ett 

slut och kan närmast liknas vid sagor. Till skillnad från de två andra scenerna är det sensomotoriska 

schemat mer eller mindre intakt i dessa två scener, åtminstone till en början. Om man ser dom som 

autonoma  och  självständiga  enheter  kan  de  närmast  liknas  vid  kortfilmer  som är  baserade  på 

rörelse-bilden, även om det sensomotoriska schemat kan sägas rasa samman till slut. Att försöka 

kategorisera dessa scener som tids- eller rörelse-bilder genom att lösgöra dom från helheten är dock 

lönlöst, det räcker med att poängtera att dessa scener egentligen är annorlunda än de andra två som 

här skall undersökas i och med att de har vad man skulle kunna kalla handling och att scenerna 

drivs av dessa.

Middagsscenen  i  sin  tur  kan  inte  stå  på  egen  hand  på  samma  sätt  då  den  egentligen  är 

sammanflätad  med  filmens  övergripande  handling.  Denna  scen  skiljer  sig  från  de  två  tidigare 

nämnda i att det här finns bilder som inte låter sig kopplas till ett sensomotoriskt schema, det är 

alltså tal om tids-bilder.

Bildserien som avbryter scenen i  grottan är av en helt  annan art  än alla de tidigare nämnda. 

Någon slags progression går att  ana i  bilderna,  samtidigt  som att  det  närmast framstår som att 

bilderna är  menade att  omintetgöra  alla  försök till  att  definiera  dom, därav är  det  omöjligt  att  

identifiera dom som vare sig tids- eller rörelse-bild. Anledningen till detta är att det vanligtvis går 

att ana spår av ett sensomotoriskt schema i tids-bilder, även om den är vriden ur led. Det enda som 

egentligen håller samman scenen är att Boonmee verbalt förtäljer historien från en dröm han hade 

föregående natt.

4.1 Inledningsscenen

Filmens första scen innehåller en stor del av den information vi behöver för att avkoda och förstå 

filmen. Det föregående uttalandet må verka löjligt till en början då detta är en av de scener som 

verkar  ha  minst  relevans  för  filmen  som  helhet,  i  denna  scen  antyds  dock  den  tematik  som 

genomsyrar filmen och redan de absolut första bilderna leker med minnet. Dessa bilder är sådana att 
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det går att argumentera för haptiska kvaliteter, även om det inte är tal om haptiska bilder per Marks 

definition.

Scenen inleds med bilder  på en buffel  som står  fjättrad vid ett  träd en sen kväll,  ljudbilden 

förstärker intrycket av att det är sent på dagen. Förutom de ljud som buffeln ger ifrån sig, dess 

frustande och tuggande, och dess rörelser som får växtverket att rassla, hör vi även sångfåglar som 

sjunger och syrsor som spelar. Dessa två senare ljud är ofta förknippade med kvällstid, i varje fall 

för de som har upplevt en kväll utanför storstäderna. Ett ljud är frånvarande här: ljudet av löv och 

växter som rasslar i vinden. Det syns även tämligen tydligt att det inte blåser då grenar inte vajar 

med vinden. Även röken som reser sig från marken är talande, den skingrar sig sakta och blåser inte 

bort häftigt, vidare visar den även att det inte är dimmigt, bildens vänstra del kan ge intryck av 

dimma då saker på avstånd är tämligen detaljfattiga, röken syns dock tydligt i höger sida av bilden, 

hade det varit dimmigt hade man inte kunnat urskilja den lika tydligt. Detta kan alltså mycket väl  

vara en varm och stilla kväll. De flesta har nog upplevt en liknande kväll på landet, nära naturen.

Känslan av värme (vilket egentligen lika gärna kan vara en känsla av kyla beroende på vad man 

har  för  upplevelser,  min  tolkning  vilar  trots  allt  på  mina  egna)  och  fuktighet,  tryckande 

väderförhållanden och den generella känsla av kvällstid som bilderna frammanar. Man låter bli att 

visa eller tala om vad det är för tid på dygnet, egentligen hade det kunnat vara tidigt på morgonen 

eller en solförmörkelse.

Kameran följer den tidigare nämnda buffelns resa över öppna landskap, men snart klipps det till 

en bild av en snårig, tätbevuxen djungel. Åskådaren presenteras med en vägg av växtlighet som 

framstår ogenomtränglig men som buffeln klarar att navigera galant. Även här är ljudet viktigt och 

bjuder  till  en  mer  kroppslig  relation.  Det  som det  visuella  inte  kan  förmedla  är  hur  det  är  att 

navigera terrängen, marken syns inte för växtligheten, istället hör vi plaskande ljud och inser att 

buffeln vandrar i någon slags sumpmark. Ljudet i kombination med buffelns allt slöare rörelser kan 

återkalla minnen av liknande situationer då man själv bevandrat liknande terräng. Ljudet spelar på 

känslan av att fötterna tränger undan vatten och sugs in i leran för att omslutas av den. Buffeln, som 

förmodligen är någon slags vattenbuffel, är hemma här och stannar till, den verkar tämligen nöjd 

med  sin  nya  omgivning,  den  framstår  inte  som stressad  eller  rädd utan  avslappnad  och börjar 

undersöka. 

Jag vill här påstå att dessa bilder inte endast kallar på de audiovisuella sinnena och därav en 

optisk syn, utan att de bäst förstås med hjälp av en kombination av olika sinnen och genom en 
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inlevelse i bilden. Bilderna kallar på en kunskap som är inneboende i oss. Det är högst möjligt att  

människor som har bott i storstäder under längre tid  inte har kontakt med sådan kunskap, minnen 

eller sinnesförnimmelser. För sådana människor kan dessa bilder te sig avlägsna och upplevelsen 

kan säkerligen bära spår av saknad och längtan till naturen. Detta är såklart högst spekulativt, jag 

vill dock påstå att dessa kvaliteter finns i bilden och att det endast krävs ett mått av engagemang och 

vilja  att  leva sig in  i  bilden för  att  man ska kunna komma åt  detta,  inte  nödvändigtvist  på ett 

språkligt plan som görs här, utan genom kroppen och dess inneboende kunskap. 

Här kan även påpekas att det inte nödvändigtvis är det taktila sinnet som engageras som sådant, 

vilket Marks lägger stor fokus på. Däremot får åskådare möjlighet att relatera till bilderna genom att 

de ingjuter känslan av att befinna sig i en viss miljö. Huden, som är det sinnesorgan som registrerar 

taktila  sinnesintryck,  är  förmögen  till  att  känna  mer  än  bara  beröring.  Huden  är  källan  till 

sinnesintryck som värme, vind, luftfuktighet och möjligen andra sinnesintryck. Jag menar här att det 

är en kombination av dessa sinnesintryck och eventuellt lukter som bilden manar fram trots att den 

egentligen inte kan representera dem.

När man ser filmen för första gången är det svårt att identifiera någon annan mening i scenen. Det 

framstår som att filmen här försöker aktivera sinnlig kunskap och därigenom minnen hos åskådaren. 

I detta fall blir buffelns resa närmast en resa mellan två olika miljöer som båda tilltalar sinnena på  

olika vis. Den tematik som i detta arbete påstås vara påtaglig i filmen kan anas redan här, härvidlag 

vore det dock något långsökt att tala om olika sinnesfält. Egentligen är det endast möjligt att peka 

till det faktum att de två olika miljöerna som kontrasteras kallar på olika sinnen och minnen.

Det är tydligt att det här inte är tal om prototypiska haptiska-bilder i Marks bemärkelse, alltså 

bilder som kallar på kroppen genom att visa föremål i extrem närbild för att avtäcka deras yta. För 

de sinnesförnimmelser som filmen kallar på hade detta varit kontraproduktivt, ordspråket ”att inte 

se skogen för trädet” är extremt passande här. Hade man fokuserat på den kroppsliga upplevelse 

som  djungeln  kan  ge  på  nära  håll  -  känslan  av  trädens  bark,  löven  som  är  dekorerade  med 

vattendroppar, den leriga marken som täcks av ett tunt skikt grumligt vatten och andra detaljer – så 

hade man gått miste om en upplevelse av helheten. Filmen gör det lätt för åskådaren att relatera sig 

till bilden och presenterar den med en enkel elegans, den kallar på flera sinnen på samma gång 

istället för att gräva ner sig i enskilda sinnesförnimmelser. 

Att  närmare identifiera den tidigare nämnda tematiken kan hjälpas av att  bortse från det rent 

visuella i bilden.  Vad vi ser i scenen är en varelse som är fjättrad, i bilden är det repet som får 
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figurera för detta. Kan dock kanske själva idén om att vara bunden till något vara mer betydelsefull? 

Klippet till bilden på de tre figurerna runt elden kan på samma vis vara mer symbolisk, de kanske 

representerar det mänskliga samhället? Det framstår nästan som att det är i reaktion på den senare 

bilden som den fjättrade varelsen sliter sig och springer iväg till en miljö som är annorlunda än den 

som den tidigare var bunden till, en miljö där den passar in naturligt och verkar höra hemma. 

Om vi identifierar de tre figurerna med det mänskliga samhället antyder scenen att det mänskliga 

samhället har en dragningskraft och att den söker att härska och bemästra. Figuren som hämtar den 

förrymda varelsen kämpar för att återerövra den, dock är den inte lika hemma i denna miljö, den ser 

inte lika bekväm ut och vill ta sig därifrån. Senare i filmen förtäljer Boonmee en historia om en 

dröm  han  hade  haft,  drömmen  kretsar  kring  tidsresande  och  en  auktoritet  som  är  ständigt 

närvarande och alltid hittar de människor den söker. Scenen kommer analyseras i mer detalj senare, 

här är det dock värt att peka på att tematiken finns med från början av filmen.

Varelsen  som kameran  slutligen  fastnar  för  och  blir  överraskad  av  är  annorlunda  än  de  två 

tidigare i och med att den till skillnad från de andra framstår som mystisk och övernaturlig. Senare i 

filmen avmystifieras dessa varelser, som i filmen kallas apspöken, trots detta förklaras de aldrig och 

kan oftast  tyckas  stå  för  något  annat,  så  som människan i  den  här  scenen kan ses  stå  för  det  

mänskliga  samhället.  I  en  senare  scen  likställer  sig  Boonsong,  som också  är  ett  apspöke,  med 

hungriga andar och andra varelser. Inom buddhismen är det av lägre form att återfödas som hungrig 

ande än som människa. (Jacobsen:2002, 60-61, 68) Boonsongs situation kommer analyseras senare, 

tills vidare räcker det dock kanske med att påpeka att dessa varelser framstår vara primitivare och 

av lägre art än människan. Detta leder i varje fall till idéer som möjligen kan byggas vidare på.

Kan  man  påstå  att  filmen  redan  här  etablerar  en  dikotomi  mellan  naturen  och  det  moderna 

samhället? Den miljö som buffeln är bunden till av människorna är egentligen endast modernare än 

den som buffeln vandrar till  eftersom det här finns en eld som människorna sitter runt. En vag 

antydan kanske räcker, scenen får mening i relation till filmen. Tills vidare framstår den snarast vara 

en optisk-bild som åskådaren manas att tänka över. 

Egentligen associerar Marks optiska-bilder med tids-bilden, medan scenen sedd för sig, närmast 

kan liknas vid rörelse-bilder. Att scenen skulle vara en rörelse-bild är egentligen inte självklart, man 

kan förmodligen argumentera för att det här skulle vara en tids-bild. Hur man skall definiera scenen 

i det här avseendet är, som nämnt tidigare, ovidkommande för det här arbetet. Faktum kvarstår att 

dessa bilder inte kan kopplas till  ett  sensomotoriskt schema för filmen överlag.  Filmen i sig är 
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närmast en tid-bild, just eftersom scener som denna förekommer. Samtidigt är det svårt att tänka sig 

scenen som en optisk-bild i och med att det är svårt att se hur den skulle kunna fyllas ut med 

virtuella-bilder av åskådaren. Å andra sidan, om människorna och deras miljö ska identifieras med 

det mänskliga samhället måste vi ändå engagera minnet och ta till virtuella-bilder på det sätt som 

Marks menar att optiska-bilder bilder tvingar åskådaren till. 

För att filmen ska återkalla minnen krävs det egentligen en chockartad upplevelse och detta är 

inte påtagligt då scenen egentligen är väldigt lugn och slö, ända fram till då man klipper till bilder 

på apspöket. Möjligen kan det vara så att scenen på grund av dess brist på tydlig handling, på grund 

av bildens tunnhet, och dess haptiska kvaliteter trots allt förser åskådaren med en chock som väcker 

minnen. 

Scenen bjuder åskådaren att relatera till bilden genom kunskap som är inneboende i kroppen och 

sinnena. Det framstår nästan som att scenen för åskådaren bakåt i tiden och till  naturen. Marks 

menar att människans sinnen kan utvecklas, men att man inte plötsligt kan anamma ett främmande 

sinnesfält.  Detta  är  viktigt  att  hålla  i  åtanke,  här  menas  trots  allt  inte  att  filmen  plötsligt  får  

åskådaren att omorganisera sina sinnen. Att beskåda interkulturell film leder oftast till en mångfald 

av  tolkningar  då  sinnesfält  inte  endast  är  kulturellt  betingade  utan  även  individuellt. 

Sinnesförnimmelser av naturen är dock minnen som de allra flesta ändå har minnen av. Här menas 

alltså inte att åskådaren tvingas inta ett nytt sinnesfält utan snarare att relatera sig till bilden genom 

de minnen man har av naturen. I den föregående analysen av bildens haptiska kvaliteter återgavs 

min egen tolkning av bilderna. De aspekter av bilden som utlöser dessa reaktioner finns just i bilden 

och kan få  andra  åskådare  att  relatera  sig  till  bilden  genom kroppslig  kunskap som kodats  av 

sinnena.  Bilden  kommer  dock  sannerligen  att  locka  andra  åskådare  till  andra  minnen  och 

upplevelser. Den enda förutsättningen är att åskådaren är villig att engagera sig i bilden. Oberoende 

av åskådare är alltså bilden av sådan art att den lockar åskådaren till sinnesförnimmelser av naturen 

och manar fram minnen.

Däremot kan man till viss del bygga vidare på antagandet att scenen är en optisk-bild och det vi 

kom fram till med hjälp av att se den som sådan: att scenen visar en längtan och en resa till naturen  

eller till det mystiska och att vissa krafter kämpar mot varandra och försöker styra människan på 

vägen. Detta är ett tämligen generellt påstående som inte rymmer mycket substans. Men för att inte 

gå saker i förväg kan vi nöja oss med detta. Det vi kommer fram till är en kollektiv erfarenhet eller 

upplevelse av att man vill hänge sig till naturen eller till något övernaturligt. Fascination av det 

18



Leo-Jacques Jonas Filmvetenskap 61-90     12-01-19
mystiska  har  nog  alla  människor  upplevt  någon  gång,  en  längtan  till  mer  naturliga 

levnadsförhållanden och att slita sig från det mänskliga samhällets fjättrar med allt vad detta innebär 

är dock något som kanske får en mer aktuell karaktär. I och med brist på mer underlag får vi dock 

återigen  nöja  oss  och återkomma till  ämnet  senare  då ett  försök skall  göras  att  vidareutveckla 

problematiken.

Tidigare påstods här att denna scen egentligen kan ses som en nyckel till att förstå filmen som 

helhet. Detta påstående är baserat delvis på den tidigare analysen och delvis på att scenen, i relation 

till filmen som helhet, kan ses som en parallell eller snarare en spegling. Att två delar av en och 

samma film speglar varandra är ett tämligen vanligt drag i Weerasethakuls verk och kan även ses i 

Tropical Malady och Syndromes of a Century. De nämnda filmerna är dock delade itu nästan exakt 

på mitten och de olika versionerna av historien som berättas får lika mycket plats. I Uncle Boonme 

är  det  närmast  tal  om en kort  sammanfattning då inledningsscenen endast  varar  några  minuter 

medan ungefär samma händelseförlopp utvecklar sig under en längre tid i vad som kan ses som 

filmens övergripande handling. 

Att se scenen i relation till resten av filmen skulle innebära att man kan försöka identifiera vissa 

drag eller generella handlingsmönster hos filmens karaktärer och sedan försöka identifiera dessa 

drag i de gestalter som finns i scenen. Filmen handlar om Boonmees sista dagar i livet. I filmen ser 

vi hur han reflekterar över sitt liv och sina tidigare handlingar, varpå han ger sig ut på en resa. 

Scenen uttrycker  en längtan till  naturen eller  något bortom den mänskliga existensen. De olika 

karaktärerna som finns i  filmen, både mänskliga och de av mer världsfrämmande art,  har olika 

roller att spela under denna resa. Jen och Jai innehar roller som närmast kan liknas vid mannen som 

hämtar  buffeln  från  djungeln.  Jen  accepterar  till  en  början  inte  att  Boonmee  pratar  om  hans 

annalkande död och senare när han vill ge sig av, ut i det vilda för att dö, är hon till en början 

övertygad om att han är galen. Jai har en mer direkt roll i att hålla tillbaka Boonmee då han sköter  

om Boonmee och ser till att rensa hans njurar. Huay och Boonsong är däremot den kraft som lockar  

honom till att ge sig av. De är tydliga med att tala om att han snart kommer dö och det är Huay som 

uppmanar honom att ge sig av.

Enligt  Marks  teori  innehåller  interkulturella  filmer  alltid  kollektiva  drag,  även  om  filmen 

fokuserar på individuella upplevelser, erfarenheter och minnen kan man inte undgå att ge uttryck för 

något som är gemensamt för ett större kollektiv. Emellertid framstår det som att denna scen inte 

lämpar sig för analys utifrån detta begrepp. Det är inte omöjligt att tänka sig att scenen bär på 
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kollektiva drag, dock är dessa mer påtagliga i andra scener. I den här scenen kan vi egentligen 

identifiera längtan mot naturen eller sinnliga intryck som är specifikt förknippat mot naturen. Detta 

är dock ett tämligen generellt resonemang. 

Att gräva sig djupare ner i filmens allra första scen lär förmodligen inte visa sig vara fruktsamt. 

Här har trots allt idén om en dualism eller dikotomi etablerats. Vidare har här försök gjorts att  

analysera hur filmen lockar åskådaren till att minnas eller att relatera till filmen med andra sinnen 

än de audiovisuella. Framöver skall dock mer fokus läggas på att både identifiera de grepp som 

filmen tar till och vad det möjligen kan vara för idéer och tankar som den vill ge upphov till.

4.2 Middagsscenen och Boonsongs minne

Den andra scenen som här ska fästas särskild fokus vid är middagsscenen. Scenen kommer dock 

delas upp något för att lyfta fram de mest intressanta bilderna, dock kommer scenen som helhet 

också behandlas. De bilder som är intressanta här är bilderna av Boonsongs resa in i djungeln och 

övriga bilder som inte egentligen verkar höra till den övergripande helhet som scenen är. Bilderna 

av Boonsongs resa presenterar unika problem, dock anser jag att de kan lyftas fram som prototypen 

för  minnesscener  i  filmen och därav  kan den hjälpa oss  förstå  de övriga  scenerna som är  löst 

sammankopplade med filmen som helhet.

Just  minnet  är  svårt  att  avgränsa  från  kontexten  då  den  ingår  i  middagsscenen.  Under 

middagsscenen sitter Boonmee med Thong och Jen runt ett bord ute på en altan under kvällen och 

pratar  om  alldagliga  saker  när  spöket  av  Boonmees  fru,  Huay,  uppenbaras.  De  levande  vill 

egentligen passa på och tala med Huay, säga saker de inte hann säga medan hon levde och fråga om 

livet efter döden. Huay har dock ett tydligt mål med sitt besök och försöker styra konversationen till 

att prata om Boonmees sjukdom. Scenen må framstå som något udda för västerländska åskådare – 

kanske  även  thailändska  åskådare  –  i  att  Huays  och  Boonsongs  närvaro  accepteras  helt 

oproblematiskt tämligen snabbt. När Boonsong först presenteras fortsätter man till en början arbeta 

utifrån den stämning som bilden på apspöket från första scenen skapade, inom kort avdramatiseras 

både apspöken och det övernaturliga något, dock inte helt. Apspöken och tanken om andra former 

av existens – som är till stor del okända för människan – är här fortfarande något mystiska och 

exotiska.

På grund av hur minnet presenteras framstår scenen som något fragmenterad. Innan bilderna av 
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Boonsongs minne berättar båda Boonmee och Bonsong för Huay om hur Boonsong försvann en dag 

och kompletterar varandras berättelser. Det verkar som att Boonsong inte riktigt minns det som hänt 

innan hans förvandling. Till en början är de bilder som representerar minnet närmast tråkiga och 

vardagliga till sin natur, trots de övernaturliga eller utomvärldsliga undertonerna. Bilderna rullar på 

samtidigt som Boonsong berättar varför han gav sig ut i djungeln och vad han sökte, bilderna skulle 

kunna figurera för berättelsen helt på egen hand och kopplingen mellan Boonsongs berättelse och 

bilderna är egentligen väldigt lös, Boonsong kommenterar inte på bilderna utan de två historierna 

löper sida vid sida. Det kanske rentav är så att Boonsong ”ser” dess bilder i sitt medvetande och 

återger det som händer för sällskapet. 

Det tar inte lång tid innan det sensomotoriska schemat rasar samman. Detta händer i och med att 

Jen ber om att bli ursäktad, minnesscenen ger plats för bilder vid middagsbordet och Jen vandrar 

iväg och sätter sig avsides. Boonsong återupptar berättelsen snart. Innan man klipper tillbaka till 

bilderna på den mänskliga Boonsong som vandrar runt visas kort bilder på lampor ute på ett fält  

under natten, varpå man klipper tillbaka till Jen och sedan Boonsong. 

När man väl klipper tillbaka till Boonsongs minne återupptar man berättelsen i ett tidigare skede 

än  den  avslutades.  Den  orala  berättelsen  som  Boonsong  återger  fortsätter  dock  i  och  med 

avsaknaden av en direkt koppling till bilderna och Boonsong berättar att det var apspöken som han 

ville fotografera. Det är ungefär här man klipper till bilder av två apspöken och det sensomotoriska 

schemat är nu tydligt upplöst i och med att bilderna inte tydligt bär en koppling till Boonsongs resa, 

även detta tyder på att det här egentligen är bilder som Boonsong ”ser” i sitt medvetande.

Att  det  sensomotoriska  schemat  sätts  ur  funktion  gör  att  tiden  splittras,  denna splittring  tog 

egentligen sin början redan då man klippte ifrån Boonsongs minne första gången. Här får man 

känslan av en exponentiell ökning i antalet ”tider” som representeras, återges, eller möjligen även 

fabriceras. Efter bilderna på de två apspökena klipper man tillbaka till en halvbild på Boonsong när 

han talar om att hans nuvarande form är resultatet av att han parade sig med apspöket. I det följande 

berättar  han  om transformationen,  som vi  inte  får  bevittna,  istället  ser  vi  endast  solen  genom 

lövverket  i  vad  vi  kan  anta  är  djungeln,  varpå  man  till  slut  klipper  tillbaka  till  middagen  på 

balkongen. Gestaltningen av minnet är intressant och unikt eftersom den är så pass fragmenterad 

och svårläst.

Bilderna  i  den  här  scenen  har  inte  lika  påtagliga  haptiska  kvaliteter  som inledningsscenen. 

Ljudbilden är lik den från inledningsscenen, vid närmare undersökning visar det sig dock att ljudet 
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av sångfåglar och syrsor har sin grund i själva middagsscenen. De enda ljud som definitivt har sitt  

ursprung i minnet är ljudet som Boonsong producerar när han rör sig igenom djungeln, då dessa är 

de enda ljud som vi ser källan till. Att uppleva den övergripande middagsscenen  med andra sinnen 

än de audiovisuella i den framstår inte som lika självklart här som i inledningsscenen. 

Här har Marks tankar kring haptisk bild kritiserats tidigare eftersom hon tar en alltför snäv fokus, 

jag håller fast vid kritiken, problemet här är dock att filmen inte ger tid till en haptisk upplevelse. I  

middagsscenen dras åskådarens uppmärksamhet till  interaktionen mellan karaktärerna och därav 

stängs  omgivningen  ut  något.  Marks  menar  visserligen  att  luktsinnet  och  smaksinnet  kan  vara 

viktiga för att väcka minnen och att man tar en stor plats i vissa kulturer, därav kan mat väcka 

kulturella minnen. Scenen berör ju mat, dock kopplas det egentligen inga bilder eller ljud till just 

maten. I analys av inledningsscenen menades att ljudet kunde återkalla vissa sinnesförnimmelser 

och minnen. I middagsscenen presenteras dock inte maten på annat sätt än genom karaktärerna som 

talar om den.

De bilder som kan antas vara minnen kallar på kroppen mer uttryckligen än den övergripande 

scenen, dock inte till samma grad som inledningsscenen. Den övergripande ljudbilen som ges här 

består av ljud som har sitt ursprung i middagsscenen och inte specifikt i dessa bilder. Redan detta 

gör att bilderna inte är lika överrumplande som de i inledningsscenen. I övrigt är dock dessa bilder 

inte så olika de i inledningsscenen, å andra sidan förser de heller inte mycket nytt i jämförelsen med 

den. Det som står ut mest är att bilderna är soldränkta, samtidigt som växtverket gör att det finns 

kraftiga och påtagliga skuggor. 

Vidare finns här bilder som faktiskt går nära in på växtligheten och sätter den inom ett avstånd så 

att  det  framstår  nästan  som att  man  kan  nå  ut  till  den.  Växtligheten  som är  nära  kameran  är 

egentligen ur fokus, detta förhindrar visserligen inte visuell identifikation, löv är löv, dock framstår 

det samtidigt som att dessa bilder förmedlar hur det är att befinna sig i en så tätbevuxen miljö bättre  

än avståndsbilder. För mig personligen väcker de just minnen av att röra sig i skogen en varm och 

fuktig dag genom att locka till taktila sinnesförnimmelser som växtlighet kan ge upphov till – till 

exempel irriterande små revor på huden som kliar – samt även de typiska lukter av grönska och 

bark.  De  sinnesförnimmelser  och  minnen  som väcks  är  egentligen  ovidkommande,  dessa  togs 

endast som exempel i hopp om att läsaren kanske kan söka att relatera till filmen på liknande vis.

Ser man till tematiken är Boonsongs resa till stor del lik buffelns resa. Resan till naturen återfinns 

även här. Klyftan mellan modernitet och natur är dock något större i det här fallet då scenen inleds  
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med bilder  av  Boonsong i  ett  mörkrum/framkallningsrum.  Denna miljö  framstår  som tämligen 

modern i jämförelse med djungeln, genom sin förvandling överger Boonsong det moderna. Den 

miljö  som  Boonsong  lämnar  är  dock  mer  påtagligt  modern  än  den  som  buffeln  lämnar  och 

tematiken blir något mer uppenbart här.

Det är dock möjligt att  dessa bilder är mer talande om man låter bli att lösgöra dom från helheten 

som scenen är, ljudet indikerar ju trots allt en koppling. Den information som ett lösgörande av 

bilderna förser är dock fortfarande viktig i att den trots allt hjälpt oss att förstå en del av scenen.

Här är det aktuellt att återgå till bilderna på lampor ute på fältet under nattetid. Huruvida dessa 

skulle  tillhört  Boonsongs minne eller  ej  är  oklart,  han ska  ju  ha sett  lamporna  enligt  vad  han 

berättat, de har dock ingen direkt koppling till de bilder av hans vandring ut i djungeln som Jen 

avbryter,  de  är  svårare att  koppla  till  denna berättelse  än de  andra bilderna som följer  när  det 

sensomotoriska schemat rasat samman. 

När  Jen  vandrar  åt  sidan  tittar  hon  distraherat  ut  i  mörkret  medan  Boonsong återupptar  sin 

berättelse. Kan det kanske förhålla sig som så att detta är bilder från Jens minne? Själva filmens 

handling ger inte stöd för en sådan tolkning då det aldrig sägs vare sig Jen var med dagen då 

Boonsong försvann. Dock är bilderna på lamporna omgivna av bilder på Jen i den mening att man 

klipper från Jen till lamporna för att sedan åter klippa till Jen, sedan Boonsong och först då tillbaks 

till dennes minnen. Detta antyder en koppling mellan bilderna på lamporna och Jen. 

Vad är det då för bilder? Hon tittar ju ut i mörkret, är det inte möjligt att lamporna är det hon ser 

där ute i mörkret? Vad är då meningen med dem? Filmen undviker att psykologisera karaktärer och 

en psykologiserande förklaring hade i min mening inte varit av hjälp här. Jen bör ju ha ett minne av 

händelsen, vare sig hon var där eller ej. Tidigare i det här arbetet har Jen associerats med krafter 

som håller tillbaka andra till den ”mänskliga världen”, en roll som även kan tillskrivas de lampor 

som Boonmee säger hade satts upp för att visa Boonsong vägen tillbaka. Vidare kan vi här betänka 

att lamporna hade en tämligen passiv roll i att få Boonsong att återvända, de kunde inte påverka 

honom, de kunde endast leda honom tillbaka om viljan till detta fanns hos honom. Likaså framstår 

Jen tämligen maktlös i att påverka Boonmee till att låta bli att tänka på döden eller ge sig ut.

Laura  Marks  har  egna  förslag  till  hur  svårtolkade  bilder  kan  förstås  och  som  kan  vara 

användbara.

”This  theory  of  an  archeology  of  the  image  helps  show  how  intercultural  cinema  
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expresses  the disjunction between orders of  knowledge,  such as official  history and  

private memory, by juxtaposing different orders of image, or image and sound tracks  

that do not correspond to each other. Intercultural cinema reveals new history as it is  

being formed, the new combinations of words and things that cannot be read in terms of  

the existing languages of sound and image but calls for new, as of yet unformulated  

languages. To read/hear the image, then, is to look/listen not for what's there but for the  

gaps […] to look for what might be in the face of what is not. Hence the importance of  

absent  images  (often,  video  black  or  black  leader),  barely  legible  images,  and  

indistinguishable sound in so many of these works.” (Marks:2000, 31)

I middagsscenen är ju nästan alla närvarande delaktiga i att skapa den historia som åskådaren får ta 

del av. Det är egentligen Boonsongs minne som utgör större delen av det vi får ta del av, men även 

Boonmee får berätta och påverka denna historia och ifall bilderna på lamporna som skjuts in är Jens 

minne är även hon med och deltar i att skapa ny historia. Intressant är att här inte finns någon 

”officiell historia”. Vi kan förmoda att Boonsongs försvinnande har rapporterats till auktoriteter som 

kunde hjälpt till i sökandet eller som hade ett intresse av att bokföra det som hänt, detta påvisas 

dock inte. 

Virtuella-bilder överlag behandlas med vad som närmast kan liknas vid förakt i den här scenen. 

Boonsong  gav  sig  ut  i  det  vilda  för  att  fånga  apspöken  på  bild,  dessa  bilder  har  dock  aldrig 

framkallats och ingen har fått ta del av dom, de är bortglömda och förlorade och har absolut ingen 

roll i att skapa historia. Vidare är det talande att ljuset släcks när Boonsong ska kolla på ett album 

med bilder. Bilderna omsluts av mörker och de förnekas förmågan att påverka den historia som 

konstrueras. Det är här inte tal om brist på bilder som resulterar i svarta och tomma bildrutor som 

Marks beskriver det, istället ser vi hur en historia kan konstrueras kollektivt om man avgränsar det 

från officiell historia och virtuella-bilder.

Den splittring av tid som tidigare nämnts resulterar i vad Marks, i deleuzianska termer skulle 

kalla kristall-bilder. Att som här tidigare gjorts försöka reda ut bilderna och utläsa vad de kan dölja 

eller visa – som varit långt ifrån uttömmande – hjälper kanske inte förståelsen av filmen på ett 

direkt vis. Dock ser vi här att en enkel sanning inte är möjlig att nå då flera versioner av samma 

händelse uppenbaras utan att något presenteras som sanning. Kristall-bilder kopplas av Marks till 

det falskas makt, ett till deleuziansk begrepp som Marks tar vara på, och som i stort är beskrivande 
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för det scenen visar, en oförmåga att förhandla sig fram till en enkel sanning utifrån olika bilder 

som bildas  när  tiden splittras.  En sådan tolkning leder  alltså  fram till  att  man ser  minnet  som 

kollektivt som skapas i mötet mellan olika personer som har olika minnen av en viss händelse.

För  att  återknyta  till  det  inledande påståendet  att  det  här  är  tal  om bilder  som kan ses  som 

prototyp för hur filmen behandlar minnen kan vi till en börja konstatera att det till viss del stämmer 

att det här är tal om något som vi tydligen kan klassificera som minnen. Minnet återges i flera 

former samtidigt, både verbalt och visuellt, men även ur flera olika perspektiv. 

Analysen har även hjälpt till att förstå att filmens gestaltning av minnen – hur enkel och rättfram 

den återkallade händelsen än må verka – är i bästa fall fragmentariskt. Vidare ser vi här även en  

benägenhet  att  gestalta  minnen  i  en  kollektiv  form,  även  om  det  är  en  specifik  person  vars 

upplevelser egentligen står i centrum kan gestaltningen påverkas av andras upplevelser av samma 

händelse.  Här  är  det  alltså  relevant  att  återknyta  till  Marks  tankar  kring  kollektiva  minnen, 

erfarenheter och kunskap som verkar genomsyra minnen även i denna film.

Scenen kan alltså ses locka åskådaren till  att  uppleva bilden på ett  kroppsligt  vis  snarare än 

visuellt och därigenom locka åskådaren till att minnas och uppleva resan till naturen snarare än att  

se den. Trots detta gestaltas även den ständigt återkommande tematiken och finns alltså med på två 

plan.  Samtidigt gestaltas här ett  minne varigenom filmen visar på att  minnen skapas kollektivt, 

samtidigt som virtuella-bilder utesluts och nekas förmågan att bidra till att skapa minnen.

4.3 Prinsessan och fisken

Scenen med prinsessan  kan närmast  liknas  vid  inledningsscenen.  Scenen inleds  på ett  närmast 

sagolikt vis där vi ser en figur i en hängmatta som ligger och betraktar  ”[…] the jungle, hills and 

vales […]”. Man klipper här till en bild på just djungeln, kullar och dalar och sedan till den scen 

som utgör vad jag här definierar som ett minne. Scenen har en sagolik stil som med lätthet kan 

relateras till kostymdramer eller folksagor. Med tanke på att  filmen för Weerasethakul egentligen 

handlar  om hans minnen av thailändsk film kan just  kostymdramer mycket  väl  vara källan till 

inspirationen. Även den handling som driver scenen har sagolika drag, som sedan förstärks av det 

visuella.

Till att börja med kan vi försöka analysera scenens haptiska kvaliteter. För att inte återupprepa 

tidigare  påståenden  kommer  här  fokus  läggas  på  kvaliteter  som  inte  fanns  närvarande  i 
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inledningsscenen.  Scenen inleds  med avståndsbilder  på en lång procession  som tar  sig  igenom 

djungeln där de deltagande bär på en palankin. Här läggs stor vikt vid att skildra hur prinsessan är 

innesluten i en bubbla av lyx och extravagans, det tunna tyget hade lika gärna kunnat vara en vägg 

som helt skärmade av henne från omgivningen. Tyget som omger prinsessan är så pass tunt att man 

kan se igenom det, den bjuder även åskådaren till en haptisk upplevelse. Tyget beslöjar hela bilden, 

man kan nästan känna hur det skulle vara att röra det och känna det tunna men något stela tyget och 

de små detaljerna som sticker ut något. Tyget omsluter henne och utesluter omvärlden, prinsessan är 

avskärmad från den primitiva miljö som omger palankinen. Snart påbörjar dock även prinsessan en 

resa ut mot naturen.

Vatten överlag blir ett viktigt motiv i scenen och den uppenbaras ömsom som fallande droppar i 

mängder från vattenfallet, genom dammens släta yta som sätts i rörelse av vattenfallet och även 

underifrån vattnets yta där vi ser en helt annan värld där vattnet omsluter med sin kyla och med 

luftbubblor som kämpar sig mot vattnets yta. Vattnets dynamiska karaktär avslöjas i och med att den 

visas i  så många former,  emellertid är det svårt  att  se vad dessa bilder skulle kunna väcka för 

minnen. Minnen av att omslutas av vattnet och ge sig in i en ny värld där kroppen tvingas till att  

agera annorlunda än vad vi normalt är vana vid kanske? Denna tolkning må framstå irrelevant, 

tolkningens syfte är dock snarast att visa att scenen möjligen kan försöka aktivera kunskap som 

finns i kroppen. 

Övriga haptiska kvaliteter är svåra att hitta i scenen. Grunden till  detta ligger i att scenen så 

märkbart drivs av en handling i början, som i middagsscenen ligger fokus på interaktion mellan 

karaktärer, fram tills prinsessan går ut i vattnet. Det är egentligen endast när kameran kommer i 

kontakt  med  vatten  som  den  börjar  utforska  omgivningen.  Det  blir  här  tydligt  varför  Marks 

förknippar haptiska-bilder främst med tids-bilder. De haptiska kvaliteterna i en bild uppfattas inte 

direkt och på en gång, åskådare behöver tid för att leva sig in i bilden och att förse åskådaren med 

tid för reflektion bryter lätt det sensomotoriska schemat.

Även i den här scenen kan man återfinna den tematik som här påstås vara så påtaglig i hela 

filmen. Scenen visar någon som ger sig ut på en resa, från en tämligen bekväm omgivning tillverkad 

av  människan för  människan,  till  naturen,  till  mer  primitiva  och naturliga  miljöer.  Det  som är 

speciellt är att människan här tar sin miljö med sig vart hon än går. Hon kan vara mitt i djungeln och 

ändå vara avskärmad från naturen. Trots detta ser vi att prinsessan till slut dras mot naturen och 

sedan fisken. Det är egentligen i och med att prinsessan lämnar sin vanliga miljö som åskådaren 
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verkligen bjuds till en haptisk upplevelse av bilden. När prinsessan tar av sig sina smycken och 

hänger sig till  naturen börjar kameran att utforska den. Det framstår som att även kameran och 

åskådaren är avskärmad från omgivningen i och med att prinsessan är det.

Här  är  dock frågan om det  verkligen är  en mer  naturlig  tillvaro  som lockar  henne?  Hennes 

förhandlingar med fisken inleds eftersom hon tror att  fisken kan återge henne sin skönhet,  hon 

offrar både sina smycken och sig själv. Resultatet av detta får vi aldrig bevittna. Vad hon får ut av 

situationen är kanske ovidkommande, det viktiga kan vara helt enkelt att hon erbjuds något som hon 

inte erbjuds i den värld och miljö hon vanligtvis lever i. 

Den man bland palankinbärarna som hon verkar ha något slags förhållande med avfärdar hon då 

hon inser att han inte egentligen är intresserad av henne eller hennes skönhet. Varför han är med 

henne är oklart och egentligen ointressant. Vi ser dock att han inte kan erbjuda henne något som hon 

söker och något som hon finner hos fisken. Den idé som egentligen är viktig här är att: när man 

hänger sig åt andra upplevelser och överger den mänskliga miljön kan man återupptäcka något som 

har gått förlorat i det mänskliga samhället. 

Vi kan möjligen koppla det här till Marks tankar om ritualen och den ceremoniella kroppen. “The 

ceremonial body in intercultural films and videos is introduced at the moment when all other action  

has become impossible. Ritual connects individual experience with collective experience, activating  

collective memory in the body. In an overwhelming number of these works, the search for memory  

images turns out to be a process of collective mourning: of ritual.” (A.a, 74) Att prinsessan sörjer 

något som hon förlorat är uppenbart, hennes försök att återfå det kan ses som en ritual. Vi kan fråga 

oss vad för kollektiva minnen som skall finnas i kroppen som scenen leker med eller manar till att  

återkalla? 

Här kan vi möjligen återvända till tematiken som vi hittills så ofta behandlat. De minnen som här  

väcks är kanske minnen av en existens utan de ting som det mänskliga samhället kan erbjuda. Det 

mänskliga samhället framställs genom prinsessan som dekadent, onödigt och otillfredsställande. I 

jämförelse med den miljö hon hänger sig åt är den också modern. Kan det här vara tal om att mana 

fram kollektiva minnen av en enklare existens? Detta är möjligt men fortfarande något intetsägande. 

För att tala i enlighet med Marks kan man istället se detta som resan mellan två sensoria eller 

sinnesfält. 

Denna scen är den första i filmen då det faktiskt verkar som att detta skulle vara ett relevant 

begrepp. Prinsessans resa är inte nödvändigtvis en resa mot naturen eller det mystiska, det kanske 
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egentligen handlar om att färdas mellan två olika sinnesfält? Det är uppenbart att den miljö hon 

vanligtvis rör sig i är upptagen av det visuella, hennes ägodelar inger en känsla av pompa och ståt, 

det sinnesfält hon senare i scenen utforskar är av enklare art och närmare knuten till  de taktila 

sinnena. Hon upptäcker en miljö där de sinnen som hon kultiverat inte är lika viktiga, hon är ju 

tydligt upptagen av det visuella, vilket vi kan utläsa ur hennes fåfänga. Fisken menar däremot att 

hon har en annan skönhet inom sig. Vad detta kan betyda är ovidkommande, det viktiga är att det 

antyds att det finns något inom henne som hon inte är medveten om och som fisken kan hjälpa 

henne att varsebli. Det finns alltså något inom henne som hon inte längre har tillgång till eftersom 

hon så enträget är inriktad på att uppleva sin värld på ett vis och att utgå från en viss form av 

kunskap. 

Som nämnt innan kan man inte helt plötsligt upptäcka nya sinnesfält och införliva dom. Man kan 

antingen anta att hon här börjar utforska en ny konstellation eller organisering av sina sinnen, eller 

om man ska hålla fast  vid vad fisken säger kan man anta att prinsessan på något sätt redan är 

”interkulturell”. Problemet här är dock att medan prinsessan har ett visst sinnesfält som härstammar 

från  hennes  kulturella  tillhörighet  går  det  egentligen  inte  att  identifiera  den  andra  kulturen. 

Egentligen är det kanske att gå lite för långt att anta att det fisken säger har betydelse i  denna 

mening. Faktum kvarstår dock att det inte riktigt går att identifiera en andra kultur. Möjligen kan det 

vara så att själva miljön får representera en annan ”kultur” och att åskådare som tillhör den kultur 

som antyds kan identifiera sig med den på annat sätt  än jag själv.  Detta framstår dock vara en 

tämligen tråkig tolkning. 

Marks verkar mena att sinnesfält är kulturellt betingade men att de även är beroende av den miljö 

som en viss kultur lever inom. Detta sägs visserligen inte rakt ut utan hon menar på att en stam i  

Nya Guinea är mer beroende av luktsinnet som distanssinne då de lever i täta skogar där syn inte  

fungerar  lika bra.  (A.a,  199) Därav kanske man kan anta att  prinsessan inte  upptäcker  ett  nytt 

sinnesfält utan egentligen endast börjar bli medveten om sinnesförnimmelser och därav sinnen som 

hon inte var medveten om innan och att hon därav börjar omorganisera sitt sinnesfält.

Det mest sannolika alternativet är dock kanske att inte tänka på att det här kan vara tal om två 

olika kulturer utan en kultur i transformation. I detta fall kan man anta att förändring av kulturen har 

lett till förändring i sinnesfältet, dock att spår av det gamla finns kvar. Vi kan då se prinsessans 

upptäckt som återupptäckten av något som är mer eller mindre förlorat, något som man kan ana 

men inte riktigt definiera då den måste upplevas snarare än teoretiseras.
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4.4 Nya perspektiv på det förflutna

Den sista scenen som här skall  behandlas är egentligen en serie bilder som avbryter scenen då 

Boonmee bestämmer sig för att ge sig ut i djungeln, de andra väljer att gå med honom och resan 

slutar i en grotta där Boonmee berättar att han känner som att han föddes där i ett tidigare liv som 

han inte  kan återkalla,  varpå  man klipper  till  en  stillbild.  Medan bilden  visas  börjar  Boonmee 

berätta om sin dröm som han hade natten innan. I det följande får åskådare beskåda en bildserie  

samtidigt som Boonmee berättar om sin dröm. En uppenbar koppling mellan bilderna, berättelsen 

och  filmen  överlag  finns  egentligen  inte.  Scenen  överlag  bär  spår  av  den  tematik  som  är 

genomgående för filmen, dock inte stillbilderna som spelas.

I de bilder som visas ser vi unga män som till en början är klädda i soldatutstyrsel men senare i 

vanliga civilkläder. Egentligen finns det här ingen handling som driver på bilderna, de följer bara 

efter varandra. Samtidigt hör vi Boonmee berätta om sin dröm, som visserligen har en handling, 

men den är av den typ som drömmar brukar vara. Den generella händelseutveckling som finns här 

är inte av den art som är vanlig i till exempel sagor, eller för att säga det kort: den följer ingen 

konventionell  dramaturgi.  I  Boonmees  sammanfattning  av  hans  dröm hör  vi  en  tämligen udda 

historia  om  tidsresande.  Det  mest  intressanta  draget  i  drömmen  är  en  auktoritet  som  kan  få 

människor att försvinna. Denna auktoritet är intresserad av att fånga in människor som rest i tiden 

för att lysa på dem med en lampa och därigenom projicera bilder av dem på en skärm där deras resa 

uppenbarades. Boonme berättar sedan att auktoriteten var ute efter honom och att den till slut fick 

tag på honom varpå han blev utfrågad om sin kunskap gällande olika vägar, han svarade att han inte 

kände till de vägar det var tal om, varpå han försvann.

Bilderna som spelas är av skiftande art, oftast ser vi dock de nämnda ungdomarna fördriva tiden 

och posera för kort, eller ta kort på varandra, ibland är även någon varelse med i bild som kan vara 

ett apspöke eller bara en människa som är utklädd till apa. Vidare verkar bilderna egentligen inte 

vara relaterade till Boonmees dröm, dock är de suggestiva på grund av den. 

Det är egentligen svårt att hitta någon mening i själva bilderna och den historia som Boonmee 

berättar. Man kan däremot ana att något finns fördolt i dem. Dessa bilder är uppenbart ”tunna” och 

kan närmast liknas vid optiska-bilder som ska aktivera åskådaren och dennes minne. Åskådare som 

inte är bevandrade i thailändsk historia måste förlita sig på filmen för att över huvud taget kunna 

ingjuta mening i dessa bilder. Den enda historiska händelse som filmen över huvud taget behandlar 
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är kommunistjakten i Thailand under 1960-talet som Boonmee tidigare säger sig ha deltagit i. Att 

scenen över  huvud taget  har  med den nämnda historiska  händelsen  att  göra  är  egentligen  inte 

uppenbart då scenen är tämligen öppen för tolkning. David Teh menar att Weerasethakul ofta berör 

denna historiska händelse (Teh:2011, 602), dock utan egentlig politisk engagemang, snarare med ett 

mått  av  ambivalens.  För  det  här  arbetet  är  det  egentligen  endast  hans  beskrivning  av  hur 

Weerasethakul brukar närma sig ämnet och hur detta relaterar till minnen som är av vikt: ”[…] this  

strategic ambivalence is crucial: it ensures that the memories of individuals and communities come  

largely unmediated by the monolithic patriotism that typically frames public experience.” (Ibid.)

I  och med att  Boonmees berättelse om sin dröm ackompanjerar bilderna är det svårt  att  inte 

hamna vid en psykologiserande tolkning. Å andra sidan skulle vi kunna anta att filmen inte försöker 

gestalta  något  som  är  specifikt  Boonmees  upplevelse,  utan  att  man  här  försöker  återkalla  ett 

kollektivt minne som är gemensamt för de som var med om liknande händelser. Alternativt kan det 

egentligen  vara  ett  försök att  gestalta  en  händelse ur  ett  perspektiv  som ignorerats  av officiell 

historia. 

Scenen skär sig något mot det Boonmee tidigare berättar om sin tid som soldat eftersom de unga 

soldaterna egentligen gestaltas som helt vanliga unga män som ibland går i uniform och har vapen. 

Vad de egentligen gör är oklart, det som är tydligt är att de inte begår våldshandlingar av den art 

som Boonmee tidigare har berättat om, de mest våldsamma bilderna är de där apspöket förekommer 

då han ständigt har ett rep runt halsen och ibland leds han med detta rep, i andra bilder framstår det 

dock snarare som att apspöket är en del av gänget, specifikt då på en gruppbild av de unga männen 

där apspöket står i mitten med sina armar om två av soldaterna. Redan det här är något som kan 

förse oss med idéer om vad det är dessa bilder gestaltar som kanske inte finns återgivet i officiell 

historia. De unga män vi ser här är inte endast soldater, de är även helt vanliga människor.

Apspöket som förekommer i bilderna har en oklar roll i det som händer. Det framstår till  en 

början som att  apspöket  förtrycks  av de unga soldaterna eller  att  den  är  deras  fånge,  vilket  är 

uppenbart i och med att den ständigt visas med ett rep runt halsen som används för att leda den. 

Senare bilder visar dock nästan på en slags gemenskap mellan apspöket och soldaterna. I en av 

bilderna poserar de unga männen i sina uniformer med vapen, bilden påminner närmast om ett kort 

som jägare tar efter en lyckad jakt, dock finns här inga spår av bytet. Även apspöket är med i denna 

bild och står här i mitten, omgiven av de unga soldaterna med hans armar om två av dem. Samtidigt 

har den fortfarande repet runt halsen, som här till skillnad från tidigare bilder inte greppas av någon 
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av de unga männen. 

Dessa  bilder  är  extremt  talande  både  för  den  ambivalens  som  David  Teh  identifierar  i 

Weerasethakuls verk gentemot händelsen som bilderna förmodligen berör, samtidigt som vi här kan 

ana den brist i officiell historia som filmen möjligtvis behandlar. Det är möjligt att dra paralleller 

mellan de soldater, bland annat Boonmee, som deltog i jakten på kommunister och dessa unga män. 

Detta kan ses som en antydan om att Weerasethakul inte endast försöker gestalta de som deltog i 

kommunistjakten på ett ensidigt vis utan även vill visa på att de var helt vanliga unga män. Filmen i 

övrigt antyder i så fall hur dessa människor senare i livet såg på sina handlingar och hur de möjligen 

handskas med sina minnen. Frågan är dock om det är passande att dra paralleller mellan apspöket 

och kommunister? Detta kan ju vara fruktsamt då det trots allt skulle antyda en gemenskap mellan 

soldaterna och kommunisterna trots förtrycket av den senare gruppen. Vidare skulle även detta tyda 

på  Weerasethakuls  ambivalens  då det  i  så  fall  framstår  som att  han inte  tar  sida till  någon av 

parterna utan vill försöka komma åt händelsen på ett mer neutralt vis. 

Hittills har dock endast bilderna diskuterats helt utan hänsyn till Boonmees verbala skildring av 

sin dröm som ackompanjerar dem. Denna historia är nog svårare att tyda än bilderna, samtidigt som 

den kan förse nya idéer för hur man skall tolka bilderna. Vad drömmen betyder för Boonmee ska 

här  undvikas  att  spekulera  kring.  Man  kan  med  lätthet  utläsa  antydan  om att  berättelsen  om 

drömmen handlar om rörlig bild på något vis. Att den ständigt närvarande auktoriteten lyser på folk 

med lampor för att avslöja deras resa i tiden, varpå människorna försvinner spelar på samma misstro 

till virtuella-bilder som tidigare identifierats i middagsscenen. I kombination med bilderna antyds 

det dock att officiell historia egentligen är grymmare än de handlingar som utfördes av soldaterna 

under kommunistjakten. När människorna inte längre går att representera försvinner inte bara de 

utan  även  en  del  av  historien.  I  sin  dröm  försvinner  Boonmee  efter  att  han  inte  kan  förse 

auktoriteten med information  som de söker,  vilket  antyder  att  människor  som inte  är  med och 

skapar officiell historia försvinner.

Att scenen skulle bära kollektiva drag är tämligen uppenbart. Även om Boonmees dröm bär spår 

av en individuell historia och även om bilderna fokuserar på en mindre grupp unga män är det inte 

de som står i centrum utan de minnen, idéer och tankar som scenen manar fram som finns hos en 

större grupp. Det finns inget egentligt  händelseförlopp i scenen och därför får inte åskådare en 

fullständig bild av det som händer. Det framstår snarare som att filmen försöker väcka åskådare, att 

mana dom till att möjligen skapa egna minnen utifrån det som visas. Enligt Marks är detta ett grepp 
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som interkulturella filmer gärna tar till när man försöker gestalta något som egentligen inte finns 

bevarat. Många av de drag Marks identifierar som vanliga i interkulturella filmer och deras sätt att 

handskas med minnen är extremt påtagliga här.

Det är egentligen i och med den här scenen som Boonmees resa tar slut. I nästa scen tar Huay den 

apparat som är kopplad till Boonmees njure och öppnar den så att vätska sakta rinner från den. 

Nästa morgon ligger Jen och Boonme på marken i grottan, Jen börjar röra sig, men Boonmee förblir 

orörlig. Scenen blir härmed det som kan ses som filmens klimax, trots att det egentligen absolut inte 

är klimatiskt i vanlig bemärkelse. 

De tidigare scener som här har behandlats bygger upp till denna scen. Därav är det möjligt att den 

tematik  som tidigare  identifierats  inte  återkommer  eftersom den här  har  införlivats.  Det  man i 

naturen kommer i kontakt med är inte alls så mystiskt som man skulle kunna trott från början, det är  

snarare något som inte gick att avbilda, återkalla eller föreställa sig i det samhälle där den rådande 

diskursen styrs av officiell historia. Det handlar förmodligen i egentlig mening inte ens om en resa 

till naturen så mycket som en resa bort från det mänskliga samhället med alla dess begränsningar.

Boonmes resa och de tidigare scenerna framstår snarare som maningar till att inta ett annorlunda 

tankesätt. Resan kanske inte är en resa mot en annan kultur, förlorade minnen och kunskap utan 

kanske snarare till en plats utanför det moderna samhällets och dess begränsningar. Filmen försöker 

egentligen inte att representera särskilda händelser eller historia, den söker snarare att öppna en väg 

till dem, att kalla på kollektiva minnen som kan hjälpa att förstå det förflutna.

5. Sammanfattning och slutdiskussion

Det här arbetet har till stor del fokuserat på att försöka utläsa de idéer som filmen ger upphov till 

genom att presentera bilder och scener som inte har en tydlig koppling till filmens övergripande 

handling. Det arbetet visar på är att filmen har ett underligt och högst fascinerande sätt att arbeta 

med  minnen.  Filmen  gestaltar  inte  nödvändigtvis  minnen  som redan  finns,  den  lockar  snarare 

åskådare till att minnas eller skapa nya minnen.

Filmen är extremt mångfacetterad och öppen för tolkning. Detta beror till stor del på de tre första 

scenerna som här har analyserats. Dessa scener presenterar idéer som blir viktiga i förståelse av den 

sista scenen som här berörs och även filmen som helhet. Dessa scener håller egentligen nyckeln till 

att förstå filmen, de kan vid första anblick verka förvirrande, osammanhängande och irrelevanta. 
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Det blir därför viktigt att fokusera på vad de säger om själva filmen.

Här kanske bör tilläggas att de scenerna som utspelar sig efter Boonmee dött inte har behandlats i 

den föregående analysen. Filmens sista scener har övernaturliga kvaliteter i och med Thong och 

Jens utomkroppsliga upplevelser, samtidig är de egentligen inte så mystiska och svårtolkade om 

man relaterar dom till den tematik som här har identifierats. Deras liv påverkades av Boonmees resa 

som  de  själva  deltog  i,  scenerna  kan  ses  som  det  arv  Boonmee  lämnar  efter  sig  till  dom. 

Anledningen  till  att  dessa  scener  inte  behandlas  är  alltså  att  de  egentligen  inte  framstår  som 

problematiska om man ser dom i relation till de tankar som den tidigare analysen har framfört.

Att nyttja Laura U. Marks tankar kring interkulturell film har varit både fruktsamt, men även 

gjort att vi hamnat i ett dilemma. Vi har här att göra med en film som blir mycket mer begriplig och 

förståelig när Marks teori, eller delar av den, appliceras på filmen. Detta är påtagligt till den grad att 

det ibland känns som att Weerasethakul har arbetat utifrån dessa tankar, vilket för den delen är högst 

möjligt.

I det här arbetet har filmen ibland behandlats som en interkulturell film. Dock kvarstår faktum att  

Weerasethakul i per Marks definition inte är en interkulturell filmskapare. Han är från Thailand och 

efter  sina  studier  i  USA har  han  återvänt  dit.  Filmen  rör  sig  heller  inte  mellan  två  kulturer  i  

traditionell bemärkelse. Dock anser jag att analysen ändå har visat på att filmen tydligt bär på drag 

som  Marks  förknippar  med  interkulturella  filmer.  Främst  bland  dessa  är  känslan  av  att  vara 

avgränsad från ens egen historia, från ens ursprung, från det sinnesfält som man identifierar som ens 

eget. Filmen bör kanske inte betecknas som interkulturell trots de tydliga drag som den delar med 

sådana filmer, att närma sig den utifrån Marks teori framstår dock vara tämligen fruktsamt.

Filmen spelar till stor del på känslan av att man tappat kontakten med något, i det här arbetet har 

jag använt mig av olika termer för att försöka avstå från att dra förhastade slutsatser, dessa har ofta 

varit ”det mystiska”, ”naturen”, och så vidare. Faktum är dock att det finns en dikotomi i filmen, 

vad man skall fästa för etiketter till de koncept som står i motsats till varandra är en svår fråga.  

Handlar  det  om modernitet  kontra  primitivitet?  Ordet  ”primitivt”  har  negativa  konnotationer  i 

västerländska samhällen och därför är jag själv något ovillig att använda den, att försöka beskriva 

detta koncept med andra ord låter däremot något nedlåtande i mina öron. Faktum är att jag är något 

orolig att mina försök till att sätta ord på det som i filmen är motsatsen till det som så uppenbarligen 

är  modernare  kultur  med  västerländska  influenser,  eller  en  generell  modernisering  av  den 

Thailändska  kulturen,  skall  uppfattas  som nedlåtande.  Mitt  problem är  dock  att  jag  inte  hittar 
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begrepp eller ord som är passande. 

Filmen visar egentligen samma kultur ur flera olika perspektiv, visar olika sidor av den och visar 

vart den moderna kulturen som är numera rådande i Thailand har sina rötter. Det är egentligen här 

tudelningen finns, mellan nu och då och den förändring som ägt rum. Filmen visar på kroppslig 

kunskap som går förlorad i och med utvecklingen och moderniseringen. Det är alltså här vi hittar de 

två  olika  kulturerna  inom  en  och  samma  kultur.  Egentligen  är  det  högst  möjligt  att  det  är 

kontraproduktivt att förbehålla sig till  en tolkning där vi försöker urskilja två ”kulturer”, det är 

möjligt att det här handlar om flera perioder inom samma kultur som i jämförelse framstår som flera 

olika. Dock har jag inte den kunskap om thailändsk kultur eller historia som krävs för att identifiera 

dessa, mitt arbete kan tyvärr endast peka mot en skillnad eller en mångfald.

Den sista scenen som här analyserats visar egentligen inte på denna tudelning inom kulturen som 

de tre andra. Till skillnad från dem behandlar den ett tämligen specifikt historiskt skeende, dock inte 

en specifik händelse, detta är i varje fall det min tolkning har belyst. Här handlar det mer om att visa 

på att minnen och historier går förlorade i den diskurs som bildas genom officiell historia.

Den analys jag har fört här är i min mening bristfällig, arbetet med uppsatsen har dock hjälpt mig 

att  förstå  filmen  mycket  bättre  än  jag  gjorde  innan.  Att  behandla  filmen  som  om  den  vore 

interkulturell öppnar nya avenyer för forskning, även om det i traditionell bemärkelse inte handlar 

om två olika kulturer är det känslor av förlust och saknad som Marks associerar med sådana filmer 

påtagliga, det är ju trots allt något som går förlorat i övergången från en kultur baserad på tradition 

till en hybridiserad och modern kultur. 

Åskådare som är bevandrade i thailändsk historia och vars liv har berörts av de händelser som 

filmen  anspelas  på  kommer  säkerligen  få  ut  mer  av  filmen  än  andra.  De  minnen  som filmen 

gestaltar är inte nödvändigtvis minnen i vanlig bemärkelse. Här handlar det inte om minnen som 

redan finns färdiga och oföränderliga utan snarare till lika del om att presentera något som kan 

aktivera åskådarens minne som att presentera ett minne av något. De scener som behandlar minnen 

är av väldigt olika art, det går visserligen att dra paralleller mellan  inledningsscenen och scenen 

med prinsessan och fisken då dessa minnen skulle kunna sägas vara minnen från tidigare liv. Det 

som egentligen är utmärkande för dessa scener är att de mer än de andra två scenerna visar det som 

har gått förlorat. 

Emellertid är det kanske ovidkommande vare sig dessa är minnen från tidigare liv eller ej. Det 

som egentligen framstår som viktigast är hur dessa scener påverkar filmen överlag och utökar dess 
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betydelse. Dessa scener gör att filmen inte endast visar en mans resa mot okända territorier i form 

av obevandrad mark eller döden. De ger förslag om förlorade minnen samtidigt som de aktiverar 

åskådaren och dennes minne för att fylla ut det som filmen egentligen är oförmögen till att gestalta 

på egen hand.

Under analys av inledningsscenen sattes mer fokus på bildens haptiska kvaliteter än i analysen av 

resterande scener. Anledningen till detta har främst varit att undvika att repetera tidigare påståenden. 

Som  klargjorts  tidigare  innehåller  filmen  inte  bilder  som  enligt  Marks  teoretiska  ramverk  är 

haptiska bilder. Vissa bilder har haptiska kvaliteter och jag ansåg att det var viktigt att visa på den 

kunskap som en kroppslig inlevelse i filmen kan ge, samt att visa på att kroppslig kunskap möjligen 

har gått förlorad i och med övergången till ett modernare samhälle, även om den kunskap som har 

gått förlorad inte identifieras här. Återigen är det viktigt att påpeka att min tolkning förmodligen 

inte är uttömmande, dock anser jag att den är av vikt för analysen överlag då den hjälper till  i 

förståelsen av skillnaden mellan de ”olika kulturerna”.

Här skall även sägas att jag egentligen inte nyttjat Laura U. Marks teori på det vis som jag avsåg 

från början. Min tanke var att nyttja de begrepp som hon presenterar, det har däremot blivit så att  

jag snarare tillämpat den metod och de idéer som hon presenterar i  The Skin of the Film. Arbetet 

överlag kanske kan ses lida av en brist på teoretiska begrepp, dock hoppas jag att detta gottgörs av 

mina försök att ge en mer djupgående analys och sedan återknyta till teorin.

Under arbetets gång blev det uppenbart att fördjupning i thailändsk konsthistoria hade varit att 

föredra, detta är dock något som David Teh i ”Itinerant Cinema” redan arbetar med. Att till viss del 

bygga vidare på delar av mitt arbete men istället nyttja teorier som berör modernitet, utveckling och 

kanske även identitet, hade nog kunnat visa sig vara fruktsamt. Därigenom skulle man eventuellt 

kunna etablera och definiera vad filmen uttrycker för tankar kring det primitiva kontra det moderna, 

samt människans plats i primitiva kontra moderna samhällen.
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