
 
 
 

På kino 19. oktober 



Om filmen:  
 
Seks år etter terrorangrepet kommer fire overlevende fra Utøya sammen i et filmstudio i Nord-
Norge. De er sammen med tolv ungdommer som ønsker å forstå og hjelpe. En psykolog er tilstede i 
hele prosjektet. Sammen i studioet rekonstruerer de overlevende sine minner om hva som skjedde 
på Utøya. Denne filmen dokumenterer prosessen. 
 
Rekonstruksjon Utøya er en dokumentarfilm om å overleve – og om å leve videre etter det mest 
omfattende høyreekstreme terrorangrepet i Europa siden andre verdenskrig. De overlevende Rakel, 
Mohammed, Jenny og Torje henter fram sine smertefulle minner fordi de er overbevist om at det er 
viktig for å forstå hva det var som skjedde på Utøya den 22. juli 2011.  
 
Filmen er en Svensk produksjon fra Vilda Bomben Film AB med viktige partnere i Norge, co-produsert 
av Polarfox AS og Filmcamp AS. Alle medvirkende og mesteparten av staben er norsk og filmen er 
innspilt ved Filmcamp i Troms i 2017.   
 
Regissør Carl Javér og produsent Fredrik Lange tok kontakt med Den nasjonale støttegruppa for 22. 
juli i 2014 og fikk positiv respons på prosjektet.  
 
 
Filmens metode:  
 
I fellesskap har Javér og Lange utviklet en kunstnerisk metode som beveger seg i et uutforsket 
terreng for dokumentarfilmer. Det kan trekkes noen paralleller til Joshua Oppenheimers filmer The 
Act of Killing og The Look of Silence, men i Rekonstruksjon Utøya er fokuset på de overlevende, ikke 
gjerningsmennene.  
 
Gjennom rekonstruksjon i studio, og ved hjelp av en gruppe unge deltakere, viser de hvordan de 
klarte å overleve den evighetslange timen på Utøya der 69 ungdommer ble drept. Minnene er 
smertefulle, men samholdet som skapes i filmstudioet gir også grobunn for det som kan motvirke 
hatet – nemlig håpet.  
 

Rakel: 
Samholdet under innspillingen ble nøkkelen for min egen prosess videre. 

 
Mohammed: 

Jeg ville aldri hatt samvittighet til å slette den dagen fra hukommelsen. For de som døde. Kanskje 
slette smerten, ja. Men ikke slette alt fra minnet. 

 
Jenny: 

Det er viktig å dele min egen bearbeiding – for meg og for andre som trenger hjelp. 
 

Torje: 
Hvis det helvete vi har rekonstruert der inne kan hjelpe folk til å ta vare på hverandre og være glad i 

hverandre, og hvis det gir større innsikt så er det så utrolig mye lettere å bære. 
 
 
 
Om regissøren:  
Carl Javér (f. 1972) er regissør, manusforfatter og klipper. Han er utdannet på Biskops Arnö og 
Dramatiske Institutt. Han lagde sin første film i 1997 og har siden utforsket ulike metoder innen 
dokumentarfilmen.  



Om produsenten:  
 
Fredrik Lange (f. 1964) er utdannet ved Damu i Praha og Filmskolen i Gøteborg. I 2004 startet han 
produksjonsselskapet Vilda Bomben Film.  Startet et samarbeid med regissør Carl Javér 2010, som 
førte til dokumentarfilmen Freak Out! De siste årene har Lange produsert flere dokumentarfilmer, 
kortfilmer og nordiske samproduksjoner. Han har jobbet som ekstern ekspert på medieprogrammet 
for EU-kommisjonen siden 2010.  
 
Om norsk co-produsent:  
 
Norsk co-produsent John Arvid Berger etablerte selskapet Polarfox i 2017 men har drevet selskapet 
Jabfilm siden 1996. Holder til i Tromsø. Fokus på uavhengig, kreativ dokumentarfilm og internasjonal 
koproduksjon. Han har blant annet produsert Ambulance (2016), Da byen ble stille (2017) og 
Torghatten (2018).  
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