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1. Inledning 
Ofta hör man folk argumentera, med olika emfas, för hur ”boken var bättre än filmen”. I 

denna uppsats diskuteras olika förhållningssätt och teorier runt adaption, främst rörande 

förflyttningen från roman till det intermediala filmmediet, och hur det kan påverka ett verks 

innehåll. 1  Uppsatsen utgår ifrån att studiet av adaptioner kan skapa en större förståelse för ett 

verks kärna men ställer samtidigt frågan om det är möjligt för en adaption att i sig själv 

tydligare förmedla de budskap författaren ämnade göra?  

  Många litterära verk har genom historien blivit klassiker och filmatiserats var femte 

eller tionde år sedan filmens intåg. Det finns dock ett nyare verk av intresse, skriven 1979, 

utgiven 1981 på svenska, och redan på väg mot sin sjätte filmadaption vilket kan ses som ett 

tecken på dess blivande klassikerstatus. Detta verk är Den oändliga historie, av Michael 

Ende, och som nu ligger i förberedelse för en eventuell nyproduktion igen.2 Dieter Petzold 

beskriver hur verket i sitt originalformat inte ses som någon tydlig klassiker men att fler och 

fler kritiker har börjat tänka om då den säljer stadigt än i dag och inte tycks falla i glömska. 

Verket i sig är dessutom extra intressant då det, likt många klassiker, är en berättelse om 

samhällskritik förklädd till en sagoberättelse och utvecklingsroman. Trots sin klassificering 

som en barnbok är det i åldersgruppen 18-35 som den fått sin kultstatus och funnit störst 

bifall.3 

  Maria Nikolajeva beskriver det senare 1900-talets fantasylitteratur för unga i kontexten 

av ett samhälle som accepterar att vetenskapen inte kan förklara allting. Möjligheten till 

parallella världar, varelser, övernaturliga väsen och händelser ses i allt större mån som en 

möjlighet av både unga och vuxna. Allt fler författare vågar lämna utrymme för läsarens 

tolkning, och även möjligheten att inte allt kan förklaras. Nikolajeva redogör för hur tids- och 

rumrelationerna inom genren har blivit mer komplexa men även fått större betydelse för 

konsekvenserna när de två världarna möts. Hon diskuterar även för hur det i vår berättelse-

skatt, men även i vår forskning, finns en stor vinst av att inte vifta bort intertextualitet och 

dialogförhållanden som författares stöld eller lån. Man kan istället finna nya intressanta 

resultat genom att se på det som korrelerar och hur det utvecklats eller tagit form hos olika 

författare. Genom att använda ett drag eller element från en tidigare berättelse och 

                                                 
1 Hans Lund beskriver begreppet intermedialitet som när ord bild och ton möts i ett samspel, exempelvis genom    
  en kombination, integration, transformation, samt samrefererande. Hans Lund, Intermedialitet, Lund 2002. 
2 [Internetkälla 1], Imdb.com, The Neverending Story, (2013-05-18). 
3 Dieter Petzold. “A Neverending Success Story? Michael Ende’s Return Trip to Fantastica”. I Beyond Babar:    
    the European tradition in children's literature. red. Sandra L Beckett & Maria Nikolajeva, Lanham, Md:  
    Children's Literature Association and the Scarecrow Press, 2006.s.209-240. 
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vidareutveckla det föds litterär innovation vidare. Intertextuella studier vänder sig bort från 

ytliga komparationer mellan två texter utan önskar istället uppvisa vilka ekon en författare 

lyckats skapa, och kan på så sätt både belysa olika författares tillskott till genrens utveckling 

och en förståelse för hur genren förnyats över tid.4   

  Länge kretsade adaptionsforskning kring ”fidelity”, fritt översatt till trohet till originalet, 

eller överrensstämmelse med densamma. Detta har sedan skiftat vilket man exempelvis 

upplever i James M. Welshs tankar då han beskriver filmskapare som artister vilket legitim-

erar studiet av film som en konstform i stället för en övning i trohet till ursprungs-verket. 5 

Nikolajeva beskriver det dialogiska studiets fokus på, inte bara de likheter och skillnader verk 

uppvisar, utan även på svaret på vad som använts och hur det återanvänts till något nytt.6 Det 

torde då vara ett lämpligt för-hållningssätt till en studie som berör hur adaptionerna hanskats 

med sitt ursprung.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Jag ämnar utforska hur Den oändliga historien av Michael Ende har hanterats i de mest 

spridda adaptionerna. Vad har ändrats och vad har det fått för betydelse sett till berättelse och 

tematik? Dessutom ska jag belysa frågan om vilka dialoger det finns mellan verkens innehåll 

och texter. Har den senare adaptionen påverkats av sin föregångare, och går det skapa en 

adaption utan hänsyn eller inverkan från en tidigare version i samma medium? Finns samma 

intertextualitet kvar i adaptionerna som i hypotexten? Slutligen, utifrån dessa jämförelser 

undrar jag om en adaption kan förtydliga det som författaren ämnade berätta i hypotexten, 

eller blir det ett helt annat verk då? Kan det finnas teman och motiv som framkommer mer 

tydligt i dessa intermediala berättelser? Genom att studera berättelsen och tematiken i de tre 

verken strävar jag efter att besvara följande frågor:  

 

Mina frågeställningar är följande: 

o Hur står Den oändliga historiens adaptioner i dialog med sin hypotext? 7  

o Hur har adaptionerna fångat hypotextens intertextualitet och dialogism? 

o Kan en adaption säga oss mer om en roman än romanen i sig självt? 

                                                 
4 Maria Nikolajeva, “Härmande eller ‘dialog’?” i M Nikolajeva (red.), Modern litteraturteori och metod i  
  barnlitteraturforskningen, Stockholm 1992, s. 23-46. 
5 Welsh, James M. “Adaptability Questioning and Teaching Fidelity”. i D Cuthins, L Raw, & JM Welsh, (red.),  
  The Pedagogy of Adaptation, Plymouth 2010.  
6 Nikolajeva, ”Härmande eller ’dialog’?” 
7 [Internetkälla 2] I Key Terms in Semiotics beskriver Bronwen Martin & Felizitas Ringham en hypotext som en   
  text vars form  och/eller innehåll inspirerar eller avporträtteras i en senare text – en hypertext, (2013-05-22).  
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1.2 Avgränsningar 

Min studie avgränsas till följande verk: 

Den oändliga historien, tryckt källa, av Michael Ende  (1981) 

Den oändliga historien, spelfilm, regisserad av Wolfgang Petersen (1984) 

Berättelser ur den oändliga historien, tv-produktion (2001, klippt version) 

Jag har på grundval av att romanen publicerats i ett band valt att förbise de uppföljande 

delarna från första filmatiseringen som utkom 1990 resp.1994. Då dessa inte var planerade att 

utkomma ihop har valet känts riktigt, samt en animerad tv-serieproduktion (1995).8 Det vore 

intressant att i en större uppsats se på alla filmadaptioner, men även olika mediers adaptioner.  

  Mycken omsorgsfull forskning har redan gjorts rörande både intertextualiteten i Den 

oändliga historien och dess dialoger. Jag gör därför inget anspråk på att skapa en hel 

förteckning över detta utan väljer att samla utvalda spår för belysning och diskussion av 

dialogen mellan de tre verken.  

 

1.3 Disposition 

På de följande sidorna presenteras en dialogisk studie av Den oändliga historien och två 

adaptioner. Initialt beskrivs de metoder och teorier som styr resultatdelens svarssökande på 

uppsatsens frågeställningar. Vladimir Propp och Tzvetan Todorov följer oss genom verken på 

väg mot en diskussion kring vilka teman som förmedlas. För att besvara frågeställningarna 

kommer jag att studera dialogen inom och utåt i två adaptioner av samma roman. Måste det 

alltid vara så likt som möjligt, eller kan det finnas förändringar i adaptionen som faktiskt gör 

filmadaptation tydligare än ursprungsverket?    

 
 

2. Material och metodologiska utgångspunkter 
2.1 Material 

Den roman jag utgår ifrån som hyptotext är Den oändliga historien av Michael Ende, översatt 

av Roland Adlerberth,9 och från den har jag valt ut den första filmadaptationen från 1984 

samt den senaste tv-serieversionen från 2001. Den oändliga historien är verkligen ett verk i 

ropet då det nu, trots den strida ström av adaptioner som skapats sen dess publicering 1979, 

planeras för ännu en filmadaption och antalet teaterproduktioner runt världen ständigt ökar.  

                                                 
8 [Internetkälla 3]  Imdb.com, Results for ”The Neverending Story”, (2013-05-20) 
9 Vilken fått utmärkta recensioner för fångandet av verkets helhet och Endes tonfall. Martinell, I, ”Den borde   
  aldrig sluta”, Aftonbladet, 1981-12-21. 
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  Av den forskning som gjorts över Endes verk står Maria Nikolajeva för en stor del med 

sitt kunnande inom både fantasy och barnböcker, vilket också märks på den mängd forskning 

som härstammar från henne rörande dialogism och sagans form, både som litterär metod och i 

Endes verk. Kath Filmer, Jane Johansson och Dieter Petzold används främst till den tematiska 

analysen av romanen och observationer rörande intertextualiteter. Petzold diskuterar även 

adaptionens möjligheter och svårigheter. Metoddelens Vladimir Propps och Tzvetan 

Todorovs metodiker används för att studera romanens berättelsestruktur och urskilja teman, 

viktiga karaktärer och teman.  

 

2.2 Metod 

Benämningen intertextualitet uppkom 1966 hos Julia Kristeva som förmodas varit inspirerad 

av Michel Bachtins teorier om dialogen mellan texter.10 Intertextualitet definieras ofta som 

förekomsten eller allusionen av en text i en annan text, medan dialogism kan anses bredare då 

den spänner över alla områden där influenser skett i en text och kan inbegripa allt från 

karaktärer och föremål till händelser och ordval.  

    Den dialogiska belysningen kommer att utgå från en schematisk analys enligt Tzvetan 

Todorov och kompletteras med en tematisk. Både tema och strukturdiskussionen bistås av 

funktionsbärarna i Vladimir Propps funktionsmetod11 som går hand i hand med Todorovs 

modell, då båda handlar om att utröna de viktigaste händelsedragen i en berättelse och 

beskriva dem i små korta syntagmer.12 Jag kommer sedan att jämföra vilken tematik som lyfts 

fram genom de olika verkens struktur, intertextualitet och dialogism, samt hur detta förhåller 

sig till Endes ursprungstext.  

  Maria Nikolajeva beskriver skillnaden mellan komparativ och intertextuell analys som 

litteraturkritiskt verktyg: 

Två texter i en intertextuell analys är jämbördiga och behöver inte ens ha 
något direkt samband. Däremot uppfattas relationen som oumbärlig för den 
aktuella textens uppkomst. […] Till skillnad från den komparativa, är den 
intertextuella analysen dynamisk eftersom varje replik i texternas dialog 
pekar inte enbart bakåt utan även framåt, mot möjliga framtida repliker. 

                                                 
10 Lena Kjersén Edman, Böcker som samtalar, Lund 2011, s. 9. 
11 Redogjord för av Maria Nikolajeva i ”How Fantasy is Made” i Marvels & Tales 4.1 (1990): 34–41; idem.  
  ”Igenkännandets glädje: C S Lewis Narniaböcker i strukturalistisk belysning”. I Modern litteraturteori och  
      metod i barnlitteraturforskningen. red. Maria Nikolajeva, Stockholm: Centrum för barnkulturforskning,  
  Univ., 1992.s. 167-190.  
12 Syntagmer är små meningsbärande sammanbindningar av ord i satser, fraser, eller meningar. Exempelvis   
  Kalle hoppar högt, inte Kalle boll högt.  
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Intertextuell analys sysslar alltså inte med en statisk, färdigskriven text 
utan med själva textens tillblivelse.13  
 

Detta stöds även av Irina Makoveevas avhandling inom adaptionsfältet där hon diskuterar 

huruvida vi har möjlighet att kalla ett verk för originaltext då poängen med dialogismen är 

just att den pekar både framåt och bakåt, och sålunda inte kan ta åt sig äran av att vara 

originaltext då de flesta verk bara är nya realiseringar av redan kända berättelseteman.14 

  Intertextualitet beskrivs vidare som en mer tvärvetenskaplig forskning där flera teorier 

såsom strukturalism och hermeneutik korrelerar. Den intertextuella analysen utgår från 

ledtrådar som den söker i texterna. Nikolajeva framhåller att just den intertextuella analysen 

är extra väl anpassad till barn och ungdomslitteratur då dessa verk oftare har en overt 

intertextuell dialog. Hon betonar även att den strukturella analysen är särskilt användbar när 

det kommer till verk där berättandet har en viktig funktion och synliggörs.15  

  Tzvetan Todorov beskriver det berättelsestudium som växte sig stort under 1970-talet 

och som började belysa både komparativ narratologi och intertextualitet, struktur och 

berättelsens handling. Todorov fokuserar sin schematiska analys på berättelsen och dess 

struktur då det är det, menar han, som läsaren läser i romanen de har framför sig. Orden är 

bara ett redskap för att berätta den berättelse som läsaren vill ta del av. Inom alla studier av ett 

verk, men särskilt inom dialogism och intertextualitet, måste man då gå till verkets kärna för 

att förstå det individuella litterära verket innan man kan utreda dess relation till något annat.16 

Detta problematiseras genom den syn på strukturell analys som Nikolajeva hänvisar till när 

hon säger att även om det är strukturen som bär själva budskapet så är strukturen bestämd av 

det budskap som ska förmedlas.17 Inom strukturell analys särskiljer man historiens händelse-

förlopp (story/historia) från berättelsens händelseförlopp (discourse/ berättelse) där den 

förstnämnda är själva berättelsens kronologiska historia och den senare berättelsens kärna 

iklädd författarens val av narratologiska redskap, såsom de grepp runt tid och rum som 

författaren väljer att använda. Detta öppnar för möjligheten att diskutera hur skaparen av ett 

verk valt att presentera sin historia. Jag ämnar presentera den schematiska analysen utifrån 

berättelserna. De tre verken kommer emellertid diskuteras ur både historia och berättelse då 

dessa förändringar kan bidra till förståelse av de teman som diskuteras.    

                                                 
13 Maria Nikolajeva, “Härmande eller ‘dialog’?” I Modern litteraturteori och metod i barnlitteraturforskningen.  
  red. Maria Nikolajeva, Stockholm 1992, s. 24.   
14 Irena Makoveeva, Visualizing Anna Karenina. Pittsburgh 2007. 
15 Maria Nikolajeva,  ”How Fantasy is Made” i Marvels & Tales 4.1 (1990): 34–41.  
16 Tzvetan Todorov, “Structural Analysis of Narrative” i Novel: A Forum of Fiction.  (Vol. 3:1. 1969, s. 70-76).   
  Tillgänglig elektroniskt via jstor.org (2013-05-15). 
17 Maria Nikolajeva, “How Fantasy Is Made”. 
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2.2.1 Schematisk och tematisk analys 

  Det analysredskap jag önskar applicera på min studie är Todorovs schematiska analys 

där man genom närläsning kort och koncist i så små semantiska delar som satser, syntagmer, 

beskriver kärnan av händelserna för att kunna jämföra olika historiers likheter. Dessa kan 

beskrivas som syntagmatiska relationer mellan verk som har dessa analogier.18 På så sätt kan 

man finna att berättelser som man annars hade tänkt var lika, eller till och med helt olika, 

delar berättelse, bara förklädd, eller påklädd, med olika kläder. Bildligt kan man se detta som 

oss människor. Alla har ett skelett med 206 ben men vi är påklädda olika långa och korta 

senor, muskler, hud, färger och senare kläder. Min uppsats kommer gå ner till skelettet av 

verket Den oändliga historien för att jämföra dess samstämmighet med adaptionerna och 

sedan studera deras drag och kläder. Genom att studera dessa skillnader och likheter kan man 

härleda vad de olika konstnärerna har lagt till varje verk och resonera om orsakerna och 

influenserna bakom dessa val för att på så vis studera ursprungsverkets tematik.   

  Todorovs modell ger den som utför en handling namnet agent, och reducerar namnet till 

en bokstav såsom X och Y som i en matematisk ekvation. Predikaten i dessa funktionsbärande 

syntagmer bildar tillsammans en narratologisk sekvens.19  

  Studiet av berättelsers gemensamma nämnare i händelseförloppet stammar från 

Vladimir Propp, som genom studiet av ryska folksagor har funnit 31 syntagmer vilka han 

kallar texternas nyckelfunktioner och som han ansåg inkluderade alla de skeenden som kan 

ske i den klassiska folksagan. Han ansåg att olika berättelser bara var varianter på samma 

form, som ett skelett med olika kläder. Agenterna i Vladimir Propps funktionsmodell är 

reducerade till sju stereotypa karaktärer beroende på deras funktion. Dessa personer är hjälten, 

prinsessan, den falska hjälten, sändaren, givaren, hjälparen, och skurken, vars namn 

symboliserar funktionerna gestalterna har i berättelsen. Prinsessan är bara en term för att 

beskriva målet med uppdraget. Enligt Nikolajeva önskade Propp att kombinera dessa 

händelsefunktioner i denna syntagmatiska analys med en kontext.20 Det är där studiet av 

dialogism kommer in, då man kan titta på dessa syntagmer utifrån ett historiskt perspektiv av 

hur de använts och förekommit tidigare. Strukturanalysen går hand i hand med Propps 

funktionsanalys som båda handlar om att bryta ner verket i segment, men bär inte i sig någon 

                                                 
18 Det är vanligt att syntagmer i olika berättelser, återkommer i en annan, särskilt inom sagor och fabler. Dessa   
  likvärdiga syntagm skapar då en syntagmatisk relation, eller diskrepans, mellan verk i en schematisk analys.  
19 Tzvetan Todorov, “Structural Analysis of Narrative” i Novel: A Forum of Fiction.  (Vol. 3:1. 1969, s. 70-76).  
  Tillgänglig elektroniskt via jstor.org (2013-05-15). 
20 Maria Nikolajeva. ”Igenkännandets glädje: C S Lewis Narniaböcker i strukturalistisk belysning”. I Modern  
  litteraturteori och metod i barnlitteraturforskningen. red. Maria Nikolajeva, Stockholm: Centrum för  
  barnkulturforskning, Univ., 1992. s. 170. 
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tolkning av budskapen varför jag valt att applicera en tematisk analys för att finna svar på 

mina frågor. Den strukturella analysen fyller ändock en viktig funktion på vägen dit. 

   Todorov framhåller vikten av att presentera ett verks alla teman och inte plocka det som ger 

legitimitet till ens tes,21 varför jag har valt att specificera en lista över de mest tongivande 

teman jag uppfattar i de tre studerade verken.  Utifrån den schematiska analysen av 

händelseförloppen och de funktioner och karaktärer som återfinns i berättelsen rangordnas 

upp till tio teman i varje version av Den oändliga historien. Beroende på hur ofta ett tema 

återkommer i funktionerna eller genom karaktärerna har de viktats mot varandra och under 

3.6 presenteras upp till tio av de mest tongivande teman som förekommit.    

    Resultatet av en analys som denna möter sina problem i sin egen begreppsvärld. Genom 

att hänvisa till att allt tillkommer i en viss kontext och att alla verk står i dialog med varandra 

måste man även pålysa att även forskaren söker sin sanning i en viss kontext och dialog. Det 

höjer frågan rörande tolkning och förståelse och då har jag utgått ifrån Per-Johan Ödmans 

tankar om tolkningsprocessen. Vad som händer när vi tolkar, menar Ödman, består framförallt 

av fyra aspekter: vårt förhållningssätt, hur vi genomför tolkningen, tillvägagångssätt vid 

tolkning och förmedlingen av den förståelse vi fått. 22 Ödman utgår från Heideggers 

beskrivning av hermeneutik ”som en med vår existens sammanlänkad förmåga att tolka och 

förstå”23 och sammanfattar strax senare att vår förståelse är beroende av vår värld, samtidigt 

som vår värld tolkas utifrån vår förförståelse. Ödman beskriver sedan hur Hans-Georg 

Gadamers syn på tolkningsmötet är en existentiell möjlighet då det är vi som står inför ett 

verk och hela tiden får undermedvetna frågor av verket och att på sätt är både verket som 

studeras och den som studerar en aktiv part i tolkningsprocessen. Denna metod visar extra 

tydligt på hur verk, oavsett sin tillkomsttid, kan säga oss oerhört mycket men också olika 

saker utifrån vår förförståelse. Gadamers syn på läsarens tolkningsföreträde är extra intressant 

utifrån just Den oändliga historien vars metatextuella inspel handlar om att aktivera läsaren. 

Michael Endes egen syn på den ”rätta” tolkningen av verket var att en möjlig tolkning var en 

korrekt tolkning, och lade således tolkningsföreträdet hos just läsaren.24 

  En fråga att adressera är mitt tolkningsföreträde och hur jag som utforskare kan 

minimera min subjektivitet. Dels tycker jag att Todorovs strukturella analys som går så långt 

ner till kärnan gör att man kan starta i en avskalad miljö. Todorov menar att subjektiviteten 

alltid varierar hos olika forskare men kan minimeras om man ser på samma verk ur flera olika 
                                                 
21 Tzvetan Todorov, The Fantastic, Ithaca NY 1975, s. 95ff. 
22 Per-Johan Ödman, Tolkning förståelse vetande Hermeneutik i teori och praktik, Stockholm 1979.  
23 Ibid, s. 17.  
24 [Internetkälla 4]  Michaelende.de, The Neverending Story, 2013-05-18. 
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forskningsproblem, litteraturteorier och genom en strukturell analys för att bryta ner verket 

lager för lager. Han poängterar dock att det inte finns någon forskning som är helt fri från 

subjektivitet, då varje val vi gör är en subjektiv handling under forskningsgången.25   

  Mina verktyg i detta är valda för att komma nära verken jag ämnar undersöka.  Genom 

nedbrytning av de tre verken önskar jag söka likheter och motsättningar i dem för att i ljuset 

av dessa kombinerad med en tematisk belysning diskutera dialogism och intertextualitet inom 

dem och mellan varandra, men då det ger en intressant poäng även belysa eventuella spår som 

leder utanför deras eget ramverk.  

 

3. Tre verk i samtal med varandra 
I de följande avsnitten presenteras de tre verken, ett i taget utifrån struktur, historia, 

berättelse26 och karaktärer. Sedan belyses ett urval av intertextualiteter och dialoger 

mellan verken, samt deras relation till Endes tydliga folksagodrag vilket fått ett eget 

avsnitt. Efter det följer den schematiska analysen och den tematiska belysningen för att 

tillsammans utgöra grunden för de slutsatser som i nästkommande kapitel.   

 

3.1 Hypotexten Den oändliga historien  

Den oändliga historien är berättelsen om pojken Bastian Balthasar Bux som läser en roman 

där han själv visar sig vara en av hjältarna. Romanen består av tjugosex kapitel, en för varje 

bokstav i alfabetet och varje kapitel startar på sin respektive bokstav. Till detta kommer en 

prolog och en epilog som båda utspelar sig i Bastians värld. Kapitlen kan delas upp i två delar 

beroende på vilken hjälteroll Bastian har just dåoch tar sin början innan kapitel 1 då Bastian 

gömmer sig inne i ett antikvariat och stjäl ägaren Karl Konrad Korianders bok Den oändliga 

historien som han sedan sätter sig på skolans vind för att läsa. Jag gör tudelningen utifrån 

Bastian då det är han som är den primära agenten som först läser äventyret och kan ses som 

en låg hjälte27 i den första delen, och den höga hjälten när han accepterat sin roll och utforskar 

Fantásien i den andra delen, då i skepnaden av en orientalisk prins.  

  I kapitel 1-11 får vi följa Bastians läsning och reaktioner på hjälten Atrejus äventyr då 

                                                 
25 Tzvetan Todorov, “Structural Analysis of Narrative” i Novel: A Forum of Fiction.  (Vol. 3:1. 1969, s. 70-76).   
  Tillgänglig elektroniskt via jstor.org (2013-05-15). 
26 Med ”historia” åsyftas den kronologiska historien och med ”berättelse” åsyftas den berättelse med sin egen 
struktur som vi tar del av, se metodavsnittet för utförligare beskrivning.  
27 Stereotyp folksagohjälte som av olika skäl är mindre ansedd. Bastian har exempelvis fått karaktärsdragen   
  överviktig och rädd, vilket polemiserar mot Atrejus atletiska drag och hans mod.  
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han söker efter ett botemedel för att rädda Barnkejsarinnan och därmed hela Fantásien, som är 

landet där mänsklig fantasi blir levande. Om han inte lyckas blir hela Fantásien och all 

mänsklig fantasi utplånad varpå människorna lätt kan kontrolleras. Botemedlet visar sig vara 

ett nytt namn som bara kan ges av ett jordbarn. I kapitel tolv får vi följa Barnkejsarinnan 

kamp då hon, dödssjuk, ger sig ut på ett äventyr för att fortsätta övertyga människobarnet om 

att det är just han som är denna hjälte de söker. Hon besöker den man i Fantásien vars roll är 

att skriver ner landets historia i en bok och ber honom att läsa denna Den oändliga historien 

varvid den nu börjar med prologen vi har läst om hur Bastian stjäl boken och hur han har 

agerat och reagerat på vinden när han läst boken. Den gamle läser berättelsen från denna 

startpunkt och tills då han ger med sig för Barnkejsarinnans önskan om att läsa boken, varvid 

berättelsen börjar om och om igen i en oändlig spiral – en oändlig historia. Bastian sitter alltså 

på vinden och läser om och om igen om hur han stjäl boken, hur Atreju ger sig ut på äventyr 

och inget jordbarn kommer tills den punkt då han ger vika och av hela sin själ skriker ut 

”Månbarn! Jag kommer!”28 I kapitel 1-12 växlar berättelsen från vad som händer i Fantásien 

till vad som händer Bastian 48 gånger. Frekvensen och intensiteten i dessa växlingar 

förändras från få och långa till många och korta intensiva allt eftersom gränsen mellan 

Fantásien och verkligheten suddas ut. Två gånger erfar Atreju Bastian i Fantásien29 och en 

gång ser Bastian Barnkejsarinnan i hans värld.30  

  I kapitel 12-26 får vi följa Bastian i hans återskapande av Fantásien. Han bär 

Barnkejsarinnans symbol Auryn vars inskription på baksidan lyder ”Gör vad du vill”, vilket 

vägleder Bastian genom att legitimera de val och önskningar han gör.31 Hans uppdrag är att 

genom fantiserande återskapa Fantásien på sin väg hem igen, och medan han gör det 

försvinner den tjocke och rädde pojken han var till förmån för en Aladdin-inspirerad hjälte. 

Bastians intentioner på äventyren börjar oskuldsfullt nyfiket men förskjuts snart till en som 

vill bli älskad, uppskattad och hyllad. Samtidigt, varje gång han önskar eller fantiserar fram 

något, medvetet eller omedvetet, förlorar han ett minne av vem han var och verkligheten tills 

han i sista kapitlet frivilligt också ger upp minnet av sina föräldrar och sitt namn för chansen 

att nå livets källa och där kunna uppnå det han insett att han verkligen vill: att kunna älska.32 

Bastian fick chansen att bli precis den han i verkligheten drömde om att vara, bara för att inse 

att han redan hade allt han helst ville ha. För att få tillbaka sina minnen, ta sig tillbaka till 
                                                 
28 Michael Ende, Den oändliga historien, Stockholm 1998, s. 209. 
29 Dels genom Bastians skrik när Atreju möter Ygramul, de stålblå insekterna som formerar sig som en spindel,  
  dels när Atreju ser Bastian i Trollspegelns port,  
30 När Atreju ser Barnkejsarinnan för första gången ser Bastian henne framför sig på vinden.  
31 Då Atreju bär Auryn men inte kan läsa frestas inte han av denna uppmaning utan fokuserar på sitt uppdrag.  
32 Michael Ende, Den oändliga historien,  Stockholm 1998, s. 432 
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verkligheten och sin far, får hans vänner gå i god för honom då han inte ens minns sitt namn 

när han skall gå igenom porten till livets källa. Bastians räddning och enda möjlighet att finna 

sig själv är att doppa sig i livets vatten. Innan han kan gå tillbaka måste han emellertid avsluta 

alla sina berättelser och äventyr, vilket Atreju då lovar att göra åt honom. Väl i sin egen värld 

möts han av sin far som efter moderns död ett år tidigare varit kall och distanserad men som 

nu i tårar svämmar över av kärlek till sonen.  

  Berättelsen om Bastian är allt annat än den typiska ramberättelsen då Bastian senare blir 

berättelsen genom att inse att det är han som är räddningen till Fantásien. Att det är mer än en 

ramberättelse stärks även av det faktum att förutom ramens för- och efterspel så får vi 

noggrant följa Bastians förehavanden under de tolv kapitel han läser om Fantásiens äventyr, 

för att inte tala om de sista fjorton kapitlen då Bastian tydligt är huvudpersonen. När vi läser 

dessa parallella historier färdas vi mellan kursiv och rak text beroende på värld. I 

originalversionen hade båda rak text men var färgkodad då Bastians värld var tryckt med lila 

bläck och Fantásiens värld med grönt bläck.33 Detta sägs bero på Endes förkärlek för 

läsupplevelsen, vilket även resulterade i att de första upplagornas utsida emulerade den bok 

Bastian läste.34  

  Den senare halvan av berättelsen utvecklas till en bildningsroman där Bastian 

omedvetet söker mognad och utveckling35 vilket han i början säger sig avsky att bli påtvingad 

i böcker. Inte förrän han insett vad det är han innerst inne vill har han uppfyllt sitt uppdrag i 

Fantásien och kan påbörja vägen hem. Samtidigt som den första halvan handlar om vikten av 

fantasi i vårt liv ringar den andra halvan in faran med att glömma verkligheten och att likt 

Don Quijote riskera att glömma sitt eget jag och fastna i sin drömvärld. I hypotexten beskrivs 

tydligt att den jordbo som stannar i Fantásien till slut blir galen av att inte minnas sig själv 

längre. I Bastians möte med de förståndslösa i De gamla kejsarnas stad sker den stora 

peripetin då han till slut får upp ögonen för den framtid han riskerar och börjar reflektera och 

söka en väg hem. I Fantásien blev Bastian allt han i verkligheten drömde om att vara, varför, i 

takt med att han glömt sin värld, han inte längre önskar hitta vägen tillbaka dit. Peripetin 

skulle även kunna ses som när Bastian slutligen finner livets källa i Auryn, vilken han burit 

med sig hela tiden men vars makt han inte velat avstå. Michael Ende citeras på NY Times "If 

people forget that they have an inner world, then they forget their own values. The inner 

                                                 
33 Dieter Petzold. “A Neverending Success Story? Michael Ende’s Return Trip to Fantastica”. I Beyond Babar:    
       the European tradition in children's literature. red. Sandra L Beckett & Maria Nikolajeva, Lanham, Md:  
       Children's Literature Association and the Scarecrow Press, 2006. s. 213.  
34 Petzold, ”A Neverending Success Story?”, s. 227. 
35 Ibid, s. 221 
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world must be added to the exterior world, it must be created and discovered. And if we do 

not, now and then, make a journey through our inner life to discover these values, they will be 

lost."36 

  Endes berättelse är komplex skapelse och fylld med intertextualitet och allegori. Trots 

detta distanseras inte läsaren från berättelsen genom dessa brott av verfremdung. Petzold 

beskriver ett av Endes mål med detta verk som att visa på fantasins betydelse men 

problematiserar Endes ambitiösa vilja genom att beskriva hur verket drar åt tre håll samtidigt: 

I första hand försöker berättelsen fånga läsaren i en äventyrlig berättelse som ska få läsaren att 

inte vilja lägga ner boken. Detta bryts dock av bokens allegorier, som både är många, 

intertextuella och i kontrast med varandra.37 De allegoriska lärdomar Ende önskar förmedla 

störs av berättelsens metatextualitet. Upprepade gånger diskuteras exempelvis just romanens 

egen betydelse för karaktärerna, deras betydelse för berättelsen och dess funktion i samhället. 

  Den oändliga historien beskrivs som en fantastisk sagoroman sprungen ur folksagen 

med inslag av surrealism.38 Kath Filmer framställer Endes som en bildningsroman och den 

fantastiska världen som en sammansättning av alla existerande sfärer av mänsklig fantasi 

innehållandes myt, fantasi, legend, berättelse, liknelse, allegori, och folksaga.39 Även Maria 

Nikolajeva beskriver Endes verk som fylligt då hon presenterar det som en realisering av 

sagoformen ihop med modern fantasy.40 Petzold beskriver den som en ”meditation” över 

fantasylitteraturens kärna och funktion.41 Jane Johansson går så långt att hon beskriver verket 

som en lärobok i receptionsteorier.42 Unison är forskarnas fascination av verkets narration, 

relation mellan läsare och text, diskussion kring vad en bok är, vad som är verkligt, och vad 

som är psykoanalytiska bearbetningar.  
 
3.2 Adaptionerna Den oändliga historien och Berättelser ur Den oändliga historien 

Till den första filmatiserade adaptionen användes två regissörer och sex manusskribenter för 

att försöka fånga den mångfacetterade hypotexten. Wolfgang Petersen är ändå den som anses 
                                                 
36 [Internetkälla 5] Alan Cowell, ”Michael Ende, 65, German Children's Writer”, i NY Times, 1995-09-01, (2013-  
  04-18). 
37 Petzold redogör bl.a. för kontrasten mellan den oskyldiga Barnkejsarinnan som står för livet och den  
  minnessamlande gamle, som samlar döda minnen – men som kan bli grunden för nya berättelser. Dieter    
  Petzold. “A Neverending Success Story? Michael Ende’s Return Trip to Fantastica”. I Beyond Babar:    
     the European tradition in children's literature. red. Sandra L Beckett & Maria Nikolajeva, Lanham, Md:  
     Children's Literature Association and the Scarecrow Press, 2006, s.209-240. 
38 [Internetkälla 6]  Ne.se, ”Michael Ende”, i Nationalencyklopedin, (2013-04-18). 
39 Kath Filmer, Skepticism and Hope in Twentieth Century Fantasy Literature, Bowling Green, OH, 1992. 
40 Maria Nikolajeva, “Härmande eller ‘dialog’?”. I Modern litteraturteori och metod i barnlitteraturforskningen.  
  red. Maria Nikolajeva, Stockholm 1992, s. 23-46. 
41 Petzold, s. 216. 
42 Jane Johansson. ”Vägen till Fantásien: receptionsforskningens metoder och mål”. I Modern litteraturteori och   
      metod i barnlitteraturforskningen. red. Maria Nikolajeva, Stockholm: Centrum för barnkulturforskning,   
      Univ., 1992, s.151-167. 
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ligga bakom verket varför denna adaption hädanefter kommer benämnas Petersens adaption.  

Tidigt övertrasserades budgeten och ett behov av amerikanska finansiärer uppstod.43 Efter 

premiären var Ende så missnöjd med adaptionen att han genom rättstvist försökte få sitt namn 

borttaget från filmen. 44 NY Times styrker detta då de beskriver Endes syn på adaptionen som 

populistisk och överdrivet känslosam.45 Dieter Petzold presenterar dock ett mer nyanserat 

förhållningssätt från Ende, där Ende sägs belyst problem vid just adaption och sin besvikelse 

över hur man valt den enkla vägen av utelämnande och förenkling och på så sätt skapat en 

adaption utan individualitet på typiskt Hollywoodmanér.46 Även Michaelende.de föredrar en 

utförlig passage om Endes kamp mot adaptionens förändringar och beskrivs upplevt dess 

kommersiella drag som en attack på sitt författarskap och romanen i sig.47  

  I Petersens adaption får vi följa Bastians läsning och Atrejus kamp för att finna 

botemedlet mot det Intet vi mötte i hypotexten. Berättelsen startar dock redan vid 

frukostbordet där vi får veta att Bastian hellre fantiserar än räknar matte, samt att pappan inte 

förstår sonens känslor och tankar. Vi får se Bastian bli trakasserad av några skolkamrater och 

hur han tar skydd inne i antikvariatet där han möter Koriander och utan lov lånar boken Den 

oändliga historien. På skolans vind följer han Atrejus äventyr och interagerar med hans värld 

två gånger.48 Delar av Atrejus sökande och strapatser är borttagna eller förenklade. Störst 

ändring i adaptionen är ändå hur Bastian börjar återskapa Fantásien genom önskningar och, 

ridande på lyckodraken, flyger till verkligheten, för att hämnas på plågoandarna. 

  I Berättelser ur Den oändliga historien har många olika regissörer och manusförfattare 

medverkat varför jag kommer referera till denna version som Berättelser ur. I denna version 

är Fantásien, dess invånare och faror ett land som Bastian fantiserar fram i sitt huvud medan 

han bearbetar olika problem i sin verkliga tillvaro. Fantasi blir därför en viktig egenskap för 

honom genom sorgen och oron efter mammans död.49 Hotet i denna värld är Xayide, en 

mörkrets prinsessa och syster till Barnkejsarinnan, som tillsammans med Intet vill utrota allt 

gott i livet. I takt med att Intet avancerar fram förlorar den besegrade platsen sitt namn och 

därmed sin identitet tills det får sitt namn tillbaka. Tillagt till berättelsen är även att Bastian 

                                                 
43 Dieter Petzold. “A Neverending Success Story? Michael Ende’s Return Trip to Fantastica”. I Beyond Babar:    
       the European tradition in children's literature. red. Sandra L Beckett & Maria Nikolajeva, Lanham, Md:  
       Children's Literature Association and the Scarecrow Press, 2006, s.209-240.  
44 [Internetkälla 7] Michaelende.de, Life and Work,  (2013-04-17). 
45 [Internetkälla 5] Alan Cowell, ”Michael Ende, 65, German Children's Writer”, i NY Times, 1995-09-01, (2013-  
  04-18). 
46 Petzold, s. 230.  
47 [Internetkälla 8] Michaelende.de, The Neverending Movie Saga, in Biography, (2013-05-21). 
48 Genom ett skrik när Atreju ser jättesköldpaddan Morla, och  som spegelreflektion i Trollspegelns port.  
49 Berättelser ur Den oändliga historien. ”Behind the scenes” 
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flyr in i tv-spelens värld, inte böckernas. Adaptionen påminner om en realiserad tv-spelsvärld 

från Super Mario Bros med ormar som hoppar upp från marken, den onda borgen i ett hav av 

lava där den som styr ondskan behöver besegras. De många tillagda faror och element som 

hela tiden kräver uppmärksamhet av tittaren. I USA presenterades produktionen som sex två-

timmarsavsnitt och i England som 13 entimmarsavsnitt.50 Den version som spridits 

internationellt och som jag använt är en nedklippt sextimmarsversion fördelade på fyra 

avsnitt. Enligt sammanfattningar om avsnitten innehåller den samma händelseförlopp som den 

version som studeras. 51 

  

3.3 Dialogism och intertextualitet i urval 

Enligt Kath Filmer har Endes berättelse intertextuella relationer med både religiösa texter och 

romantisk litteratur och hänvisar bland annat till William Blakes rader ”Eternity contracted to 

a span… …Infinity in a grain of sand.” Hon belyser även intertextualiteten i Endes Intet som 

exempelvis kan dras från Disneys film Dumbo där elefanten anklagas för att inte vara 

någonting, då hans stora öron gör honom svårdefinierad. Avsaknaden av benämning på en 

elefant med sådana öron leder till textraden ”at least a bat is something” och jämförs av 

Filmer med Endes replik ”ett hål är ju ändå något.” 52 En tydlig koppling till namnets 

betydelse ges av Ende genom hela hypotexten. Dieter Petzold framhåller att Endes 

intertextualitet är genialiskt utvalda och uttänkta för att tillsammans påvisa hur just 

fantasygenren bygger på tidigare generationers byggstenar: ”Fantastica is also a symbol, or 

embodiment, of all fantastic fiction, something like a collective dream of mankind, 

incorporating all the fantastic inventions to be found in myths, folk tales and literature.”53  

  Utöver de tematiska relationerna som finns mellan de tre verken kan man särskilt nämna 

att Atreju i Berättelser ur snarare tycks vara baserad på sin namne i Petersens version. I 

hypotexten har Atrejus folk, och således Atreju, grön ödlelik hud och blått hår – något som 

tagits bort i båda adaptionerna. Det mest uppenbara skälet torde vara brottet i identifikations-

möjligheten om vår hjälte är så annorlunda. Samtidigt visar denna ”normalisering” av Atreju i 

de båda adaptionerna tydligare än hypotexten på Bastians vilja att se sig som hjälten. Denna 

tolkning får stöd av den animerade versionen från 1995 där Bastian är hjälten som utför de 

dåd Atreju gör i hypotexten, och här har Atreju fått både grön hud och blått hår.   

                                                 
50 [Internetkälla 9]  Wikipedia, Tales From The Neverending Story, (2013-05-21).   
51 [Internetkälla 10]  Innermind.com, Tales From The Neverending Story, (2013-05-14)  
52 Kath Filmer, Skepticism and Hope in Twentieth Century Fantasy Literature, Bowling Green, OH, 1992, s.83. 
53 Dieter Petzold, ”A Neverending Success Story?”, i S. Beckett & M. Nikolajeva (red.), Beyond Babar, Lanham,   
  MD, 2006, s.209-240. 
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 Dialogism som är teorin jag studerar i verken har visat sig vara ett stort tema i både 

hypotexten och den ena adaptionen. Hur vi som läsare formas efter de böcker vi läser 

diskuteras flera gånger i Den oändliga historien men aldrig Fantásiens eventuella imaginära 

uppkomst. Dess existens är i slutet av boken en självklarhet, medan den i Berättelser ur flera 

gånger presenteras som en reaktion på Bastians verklighet och vad han upplever där.   

  Tzvetan Todorov beskriver i sin definition av en fantastisk berättelse dess utrotningshot 

då en författare med en enda mening såsom ”Just då vaknade han och såg väggarna i sitt 

rum…” frestas att förflytta sitt verk från den fantastiska genren till en annan. Todorov menar 

att detta beror på läsarens svårighet att ta till sig, acceptera och förklara för sig själv, det 

övernaturliga i en berättelse och därmed mycket lättare tar till sig det naturliga. Då lämnas 

författaren med det svåra valet huruvida de ska förklara allt som skett i deras verk. Det är 

ingen obefogad oro, många berättelser slutar så. Flera fantasyförfattare har genom tiderna 

tolkats, och i viss mån anklagats, för det vidunderliga i möjligheten av en annan värld och då 

tvingats förklara sig. Med en liten, liten mening kan man skydda sig men tenderar att svika 

drömmen om sitt verk. 54 Todorov hyllar exempelvis Charles Nodier som avslutar sin 

berättelse där två parallella världar existera med att inte förklara bort den ena och citerar ”Any 

other outcome would be destructive to my story, for it would change its nature.”55 Vi tycks ha 

ett stort behov att just förklara de berättelser vi läser, något vi fått erfara med exempel såsom 

Astrid Lindgrens Mio, min Mio som fått stå upp för än den ena, än den andra teorin om vad 

som händer med Bosse när han sitter på bänken. Få röster under verkets första tjugo år höjdes 

för att säga att han faktiskt åkte iväg till Landet i fjärran, utan snarare vidhöll röst efter röst en 

psykoanalytisk tolkning på hur han upplever allting inom sig.56 Ingrid Nettervik menar att 

vissa fantastiska berättelser kan läsas som djupa psykologiska berättelser, där den inre 

utvecklingen och det undermedvetna bearbetandet har en stor roll57 medan Ying Toijer-

Nilsson även påpekar att trots de underliggande, djupa själsliga berättelserna får man inte 

glömma att läsa verken som skönlitterära berättelser med högt värde.58 Huvudpersonen 

Bastian måste vakna upp ur sin verklighet och acceptera att fantasin finns för att kunna rädda 

världen. Det räcker alltså inte med att på avstånd följa äventyraren, utan Bastian behöver kliva 

in i fantasin för att finna verkligheten, och därmed bota mänskligheten.  

  I sin samtid kritiserades Endes verk för eskapism och brist på samhällskritik, vilket 
                                                 
54 Tzvetan Todorov, The Fantastic, Ithaca, New York 1975, s. 42ff. 
55 Charles Nodier, Inés de las Sierras refererad i Tzvetan Todorov, The Fantastic, Ithaca, NY 1975, s. 43. 
56 Se exempelvis, Beskov, Per. ”Landet som icke är”. I Duvdrottningen. red. Mary Ørvig, m.fl., Stockholm:  
  Rabén & Sjögren, 1987, s. 52-62. 
57 Ingrid Nettervik, I barnbokens värld, Malmö 2002.  
58 Ying Toijer-Nilsson, Fantasins underland, Stockholm 1981. 
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romanen ändå tycks innehålla en stor portion av. Skurken i Endes berättelse beskrivs som en 

symbol för hur människor ljuger för varandra, och hur materialismen får härja på jorden.59 

Jane Johansson beskriver hur Ende påvisar att lögner är fantasins baksida.60 Petersens 

adaption skapades under tidigt 80-tal med stöd och influenser från Hollywood där den 

lättillgängliga High School-filmen med sina stereotyper påbörjat sina glansdagar. Kanske är 

det därför vi får se tillagda scener rörande Bastians mobbingsituation, och både Atreyu och 

Barnkejsarinnan passar väl in på tonårsmagasinens mittenplanscher. Den senaste adaptionen 

producerades när Sagan om ringen var storfarvorit på bioduken och JK Rowlings fan 

andäktigt väntade på Harry Potter i visuell form. Man kan se en tydlig vilja att underhålla och 

stimulera en breddad publik då man dels ökat frekvensen av faror och hot, och dels genom 

introduktionen av fler kärleksrelationer i berättelsen.   

  C.S. Lewis61 anser att mytens funktion i berättelser är att låta oss se saker tydligare 

såsom vår ängslan, fruktan och vår hunger. Dagens människor brottas med samma 

existentiella problem som de alltid har gjort. Det är frågor om liv och död, meningen med 

livet och ont och gott. Det är detta, enligt Toijer-Nilsson som de fantastiska berättelserna 

djupast handlar om. Göte Klingberg beskriver att det värdefulla i fantasin är att endast den 

kan göra en sjuk människovärld frisk.62 I Den oändliga historien behandlar den oskyldiga 

Barnkejsarinnan alla varelser likvärdigt, onda som goda, samtidigt som hon istället för att 

kämpa för sitt land och sig själv med våld, fredligt inväntar Räddaren. Vi ska vara oskyldiga 

och som barn menar Filmer och tar upp exemplet där Bastian, för att få tillbaka sina minnen 

och sin godhet, för att få en bra framtid, uppmanas att bli som de allra minsta. I bibeln 

uppmanar Jesus flera gånger att vi ska bli som barnen, att Guds rike tillhör sådana som de, 

och att utan att bli som dem kommer vi aldrig finna vägen till godhet och himmelen.63 

Bastians räddning och enda möjlighet att finna sig själv är dessutom genom att doppa hela sig 

i livets vatten. Religiösa motiv och romantiska influenser är dock inte det enda som anses ha 

påverkat Ende utan även alkemi, österländska myter, och filosofier. Auryn som består av 

Ouroboros64 vilket anses vara en symbol för oändligheten kopplas samman med de vises sten 

                                                 
59 Michael Ende, Den oändliga historien, Stockholm 1981, s. 159. 
60 Jane Johansson. ”Vägen till Fantásien: receptionsforskningens metoder och mål”. I Modern litteraturteori och   
      metod i barnlitteraturforskningen. red. Maria Nikolajeva, Stockholm: Centrum för barnkulturforskning,   
      Univ., 1992, s.151-167. 
61 anförd i Ying Toijer-Nilsson, Fantasins underland, Stockholm 1981, s. 16-21. 
62 Göte Klingberg, De främmande världarna i barn och ungdomslitteratur , Stockholm 1980, s. 8. 
63 Kath Filmer, Skepticism and Hope in Twentieth Century Fantasy Literature, Bowling Green, OH, 1992. 
64 Dieter Petzold. “A Neverending Success Story? Michael Ende’s Return Trip to Fantastica”. I Beyond Babar:    
       the European tradition in children's literature. red. Sandra L Beckett & Maria Nikolajeva, Lanham, Md:  
       Children's Literature Association and the Scarecrow Press, 2006, s. 210-211. 

15 
 



  
 

inom alkemin. Lyckodrakar är en vanlig österländsk figur i sagan. Många etiska och 

filosofiska dilemman finns representerade men främst de rörande materialism och varat. 

Peltzer nämner dock att trots verkets många religiösa influenser och teman, fick den även 

utstå hård kritik från en religiös höger som anklagade verket för magi och ockultism.65 

  Michael Ende beskrivs ha tagit två år på sig att färdigställa verket, och ska ha uttryckt 

oro för hur Bastian skulle klara sig och ta sig hem som om han var i relation med Bastian.66 

Verket är fyllt med sidospår som avstannas med berättarcitat som ”Det är en annan historia” 

och skapar således en öppning för läsarens egen fantasi eller framtida författare. 
 
3.4 Folksagans drag 

Genom drag från folksagorna står Den oändliga historien i dialog med tidigare berättelser 

men även med kommande verk. Maria Nikolajeva framhåller att Endes verk inte bara ska ses 

som fantasyroman utan mer som en avancerad folksaga. I sin diskussion utgår hon från 

Vladimir Propps metod och beskriver fem personer och deras funktioner som återfinns i 

hypotexten. Hon räknar upp dem som hjälten, sändaren, givaren, hjälparen, och skurken, men 

två personer innefattar hon inte: den falska hjälten och prinsessan67. Detta trots sin 

beskrivning av gestalten prinsessan som målet för sökandet, samtidigt som hela Den oändliga 

historien tycks handla om sökande olika slag. Nikolajeva analyserar utifrån Vladimir Propps 

schema över de 31 händelsefunktioner och sju personer hur folksagans element ser ut Endes 

text och hävdar att de används medvetet och skickligt för att bygga upp den fantastiska 

berättelsen och visa på dess litterära koppling till folksagan.68 Hon beskriver även att fördelen 

med litteratur som upprepar sig, vare sig det gäller handling, karaktärer och teman, har till 

fördel att de stimulerar användarens fantasi i högre grad. Berättelser där den som tar del av 

storyn inte behöver lägga all kraft på att tolka och förstå öppnar dörrar för en livligare 

fantasi.69  

  Både Bastian och Atreju kan ses som hjältar i berättelsen. Folksagan har vanligtvis 

”låga hjältar” vilket beskrivs som hjältar som inte vet om att de är det och som omgivningen 

kanske inte ser som hjältar.70  Hon beskriver Propps sagohjälte som den karaktären som 

genomgår ett äventyr vilket fungerar som ett mandomsprov så att han senare är redo att lyckas 

                                                 
65 Ibid.  
66 [Internetkälla 11]  Michaelende.de,  ”The Neverending Story” i Biography,  (2013-05-15). 
67 Maria Nikolajeva, ”How Fantasy is Made” i Marvels & Tales 4.1 (1990): 34–41.  
68 Ibid. 
69 Maria Nikolajeva, “Härmande eller ‘dialog’?”, I Modern litteraturteori och metod i barnlitteraturforskningen,   
  red. Maria Nikolajeva, s. 23-46. 
70 Maria Nikolajeva, “Härmande eller ‘dialog’?”, I Modern litteraturteori och metod i barnlitteraturforskningen.  
  red. Maria Nikolajeva, s. 23-46. 
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och då belönas med prinsessan och kungariket. Skillnaden som blev när fantasyn utvecklades 

ur sagorna menar Nikolajeva är att karaktärens utveckling snarare är ”en mental och 

psykologisk mognadsprocess.”71 Fantasygenren låter sina hjältar anpassas i ålder till den 

tilltänkte läsaren och är sällan så gamla i sin kontext att bröllop är en belöning, något man inte 

sett i folksagan som haft en mer stereotyp hjälte i fråga om karaktärsdrag och ålder.  

  Även Petersens adaption har fem av Vladimir Propps sju personer, om man inte ser 

Bastian som prinsessan då det är han som söks, vilket man dock inte vet från början. 

Berättelser ur infogar även ”den falske hjälten” och ”prinsessan”. Den falske hjälten kan bl.a. 

ses som Tartus som ofta är avundsjuk på Atreju och vid ett par tillfällen menar att det är han 

som är eller borde vara den utvalde hjälten. Samtidigt har Barnkejsarinnan fått mycket större 

närvaro i denna adaption då hon genomgående är målet som ska räddas från skurken Xayide 

som vill få styra riket. Barnkejsarinnan kan således ses som Propps prinsessa och Berättelser 

ur har fullgjort Propps sjutal av personfunktioner.  

  Skurken är den som ändrats mest genomgående i de tre versionerna då hypotexten 

beskriver ”skurken” Intet som det som omvandlar Fantásierna från de chimärer och 

fantastiska påhitt de är till olika sorters lögner och vanföreställningar i verkligheten, vilket får 

människorna att rädas och avsky fantasin. Intet beskrivs som så hemskt att titta på att det 

känns som om man blivit blind.  Petersens adaption beskriver Intet som det som blir kvar när 

människorna förnekar att Fantásien finns och är en form av stor svart storm som lämnar ett 

obeskrivligt tomrum efter sig. Berättelser ur som flera gånger förstärkt hypotexten har här 

gjort helt om då Intet styrs av Xayides framgångar att ta makten från sin syster Barn-

kejsarinnan.72 Intet är här istället ett hav av lava som sprider ut sig i takt med Barnkejsarinnan 

försvagas. Relationen mellan Intets utbredning och Barnkejsarinnans sjukdom, eller Xayides 

makt, förklaras inte. I alla versionerna har skurken också medhjälpare vars roll och antal 

varierar. Gmork är den tydligaste av dem och är i hypotexten en varulv som strävar efter att 

döda den utsände hjälten. I Endes text berättar Gmork för Atreju att det finns fler världar än 

Fantásien, såsom människornas värld, och att det finns de utan någon värld vilka kan gå 

mellan de olika världarna. Gmork säger att han tillhör den senare typen och han har gestalten 

av en människa i människornas värld, och gestalten av en fantastisk varelse i Fantásien. I 

Petersens adaption är Gmork en stor varglik best som beskriver för Atreju att människor utan 

fantasi är lätta att kontrollera. Det märks inget av att han kan resa mellan världarna vilket 
                                                 
71 Maria Nikolajeva, ”Igenkännandets glädje: C S Lewis Narniaböcker i strukturalistisk belysning”. I Modern  
  litteraturteori och metod i barnlitteraturforskningen. red. Maria Nikolajeva, Stockholm: Centrum för  
  barnkulturforskning, Univ., 1992, s. 173. 
72 En förändring man för övrigt kan se redan i 1995 års animerade adaption.  
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dock har utvecklats i Berättelser ur där Gmork ofta färdas fram och tillbaka mellan världarna, 

men kan där välja vilken form han visar sig i.73  

  Michael Ende övergår dock folksagans enkla men effektiva form med sina komplexa 

narrativa grepp såsom växlandet mellan världarna och deras hjältar; metatextualiteten med de 

filosofiska tankarna om vad som händer i en bok när vi inte läser den, och om att läser en bok 

om att läsa en bok. Även narratologiska grepp som hur historien vi tar del av ibland ligger 

utanför berättelsens tidsram visar att detta är en vidareutveckling av sagoformen.  
 
3.5 Schematisk analys  

Tzvetan Todorovs eget exempel benämner syntagmernas agenter med bokstäverna X och Y.74 

Den oändliga historien har en mer utvecklad berättelse och karaktärsarsenal vilket skapar ett 

större behov av antalet agentnamn i den schematiska analysen varför jag valt att använda den 

fiktiva karaktärens begynnelsebokstav. I det fall, att en begynnelsebokstav redan är använd, 

har jag lagt till en bokstav till som finns i karaktärens namn.  

  En mycket avskalad schematisk analys av hypotextens historia ser ut så här: 

B blir jagad och retad av andra barn 

B stjäl en bok där han kan fly sin verklighet  

B önskar han var någon annan och drömmer sig bort 

B följer As äventyr i jakten på ett botemedel till BK  

B ropar ut BKs nya namn, blir räddaren och återskapar Fantásien 

B hamnar i sin fantasi och blir den han vill vara 

BK säger att han får göra vad han vill på vägen  

Bs alla önskningar och påhitt slår in 

B blir övermodig och slår sig ihop med X för att ta makten från BK 

B har alienerat sig från sina vänner och förlorat alla minnen av sig själv 

B inser att vad han helst vill är att älska 

B tar sig tillbaka och återuppväcker även faderns kontakt med sina känslor 

Vi kan här se att mycket av sagans struktur återfinns i berättelsen och även många 

sagoelement. Vi börjar med ett problem, går vidare i ett uppbrott, ett äventyr med hjältar, 

prinsar, prinsessor, fara, medhjälpare och magiska föremål, för att nå en förändring och sedan 

den lyckliga hemkomsten. Den oändliga historien är även, precis som sagan, en moralisk 

lärdom förklädd till barnberättelse.  

                                                 
73 Såsom Bastians elaka lärare Mr Blank, varghunden Gmork och svarta korpar.  
74 Tzvetan Todorov, “Structural Analysis of Narrative” i Novel: A Forum of Fiction.  (Vol. 3:1. 1969, s. 70-76).  
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 I Wolfgang Petersens adaption från 1984 ser den schematiska analysen av historian ut 

enligt följande: 

B blir ignorerad av fadern 

B blir jagad av sina plågoandar  

B lånar en bok där han kan fly sin verklighet 

B följer As äventyr i jakten på ett botemedel till BK  

B inser att han kan rädda BK 

A dör 

B ropar ut BKs nya namn, blir räddaren och återskapar Fantásien 

B tar hämnd på sina plågoandar 

 Den största skillnaden, förutom att vi inte får följa Bastians äventyr i Fantásien i kapitel 13-

26, är att Bastian i denna version inte tydligt förs fram som hjälten i historien. Han blir mer av 

en räddare, vilket också är det smeknamn han går under i Fantásien i hypotexten.  

  I Berättelser ur har man mycket fritt utgått från hypotexten men när man skrapar på 

ytan ser man att förvånansvärt mycket är återanvänt, om än förändrat. De har lånat många 

element ur sin hypotext och gör då precis det som Michael Ende antas vilja visa med sin 

berättelse – låter verken bygga vidare på varandra.  

  En enkel strukturell analys skulle kunna se ut som följande: 

Bs mamma råkar ut för en olycka 

B får boken Den oändliga historien av Coriander 

Bs mamma dör 

B följer As äventyr i jakten på ett botemedel till BK  

X försöker stoppa A från att lyckas och B från att läsa 

B inser att bokens äventyr speglar hans upplevelser i verkligheten 

B får veta att om han inte läser i boken dömer han karaktärerna till att sitta fast i sin situation 

B inser att han är räddaren och ropar ut BKs nya namn 

B fortsätter följa A och hjälparen FGs kamp mot X 

X lyckas få tag på boken B läser 

BK försöker varna X 

X läser om Fantásien, åldras och dör 

B ombeds av vännen F läsa ett kapitel tidigare i boken 

X återuppstår och striden börjar om med F i Xs arme 

 I Berättelser ur finns många stora skillnader, såsom mammans död som har flyttats från 

historien in i berättelsen. Den största skillnaden ligger dock i att Bastian aldrig lämnar sin 
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egen värld utan att Fantásien hela verket igenom speglar Bastians upplevelser och värld. 

Samtidigt är det mer än en spegling då världarna tycks existera parallellt och karaktärer från 

Fantásien kan besöka och interagera med personer i verkligheten. Det ser vi genom att 

gränsen mellan verkligheten och Fantásien korsas oftare då Xayide flera gånger sänder onda 

varelser efter Bastian. I denna version kommer Atreju till verkligheten och räddar Bastian. 

Den enda från Bastians värld som faktiskt förflyttar sig från verkligheten till Fantásien är 

Fallon som hjälper ondskan att återuppstå i slutet av verket och kan således exemplifiera att 

historien inte tar slut bara för att Bastian slutar läsa boken.   
 
3.6 Tematisk belysning 

Ende beklagade sig i ett pressutskick att Petersens adaption avvek från det viktigaste motivet, 

själva betydelsen av Den oändliga historien, till förmån för specialeffekter och äventyr.75 

Peltzer utmanar dock genom att fråga om detta verkligen är hela sanningen och för fram 

frågan om att filmens betoning på karaktärerna kanske förtydligar hjältesagan som vår största 

inneboende fantasi tydligare än Endes hypotext.  

  Nedan presenteras upp till tio framträdande teman. Då denna uppsats syfte inte är att 

utreda dess förhållande till varandra bör de inte ses som fixerade i sin rangordning, även om 

jag valt att ställa dem i en möjlig ordning utefter den tonvikt jag uppfattar de får i sin 

respektive berättelse.  

Hypotext - 1981 Adaption - 1984 Adaption - 2001 

Dialogism Fantasin vs verklighet  Dialogism  

Personlig utveckling Att aldrig ge upp Makt 

Makt  Mod  Pånyttfödelse 

Metatextualitet Pånyttfödelse Mod 

Don Quijote Makt  Vänskap 

Folksagan Vänskap Lögner 

Fantasins roll Utanförskap Fantasi 

Pånyttfödelse/död föder liv Samhällskritik Personlig utveckling 

Oskuld/skuld  Don Quijote 

Samhällskritik  Kärlek/Relationer 

                                                 
75 Dieter Petzold. “A Neverending Success Story? Michael Ende’s Return Trip to Fantastica”. I Beyond Babar:    
       the European tradition in children's literature. red. Sandra L Beckett & Maria Nikolajeva, Lanham, Md:  
       Children's Literature Association and the Scarecrow Press, 2006, s.209-240. 
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  Av de teman som jag valt ut ur adaptionerna finns alla representerade på ett eller annat 

sätt i originalverket. Vad som blir tydligt, i en tematisk presentation som denna, är att 

adaptionerna har tolkat och valt ut bitar av de större begreppsliga drivkrafterna i Endes 

tematik baserad på sin kontext och sina förutsättningar. Ende har komponerat ett verk, som 

inte bara behandlar motiv såsom tydliga vänskapsrelationer, utan framförallt är hans verk en 

sammanflätning av större narratologiska element såsom folksagan, dialogism, och metatext. 

Adaptionernas tematik är i hypotexten oftast en del av ett större helhetstema och först när man 

kommer långt ner på listan tycks man beskriva adaptionernas teman. Givetvis består även 

vissa av de tio utvalda temata från Endes roman av några nedbrutna teman från ett större 

tematiskt sammanhang. Exempelvis får Bastian mycket makt i hypotexten när han får bära 

Auryn, vilket senare kan kopplas samman med Bastians personliga utveckling. Räddningen 

är, likt Frodos förhållande till ringen, att ge upp Auryn som med sin makt gradvis stigit 

Bastian över huvudet.76 Genom denna osjälviska akt springer Livets källa fram ur Auryn och 

Bastian, likt kristna motiv, doppar sig i vattnet och föds på nytt. 

  Samhällskritik som förekommer är bland annat hur habegäret beskrivs göra oss sjuka 

och att vi är deprimerade utan att ha orsak till det. Lögner betyder mycket i både hypotexten 

men även i Berättelser ur då det flera gånger bevisas att du aldrig vet vem som talar sanning. 

Ende beskrivs fått utstå mycket kritik från en radikal vänster som menade att hans verk 

uppmuntrade eskapism istället för att förmå folk till politiskt agerande.77 Filmer slår dock 

undan behovet av att förklara bort Endes fantastiska berättelser som eskapism genom att 

påtala att: ”Fantasy offers sometimes uncomfortable and very often quite painful encounters 

as readers see in metaphorical mirrors, which it is the business of fantasy to construct, images 

of themselves. Fantasy is a confrontationist literature and its message is often 

uncompromisingly harsh.”78 Citatet kan även kopplas till att fantasy hämtar sin inspiration i 

våra dåtida sagor, vilka ofta innehåller ett svart-vitt synsätt på rätt och fel, gott och ont. 

  Endes kamp inom just politik och samhällsdebatt blev tydligast under 80- och 90-talet, 

men finns mellan raderna i hans verk såsom just Den oändliga historien där frågor som att 

vara sann mot sig själv och att älska genomsyrar lärdomarna. Även i Momo eller kampen om 

tiden, som är en dystopisk berättelse eller allegori om hur vi förvaltar vår tid, kan paralleller 

                                                 
76 Se Tolkien, Konungens återkomst.  
77 [Internetkälla 5] Alan Cowell, ”Michael Ende, 65, German Children's Writer”, i NY Times, 1995-09-01, (2013-  
  04-18). 
 
78 Kath Filmer, Skepticism and Hope in Twentieth Century Fantasy Literature, Bowling Green, OH, 1992, s. 88.  
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dras till samhället. Även Peltzer tar upp att det som visats påverka verkets popularitet är just 

dess symbolik och dess motiv mot egoism och materialism i vardagslivet.79 I Momo eller 

kampen om tiden som handlar om kampen mot att människorna umgås mindre, effektiviser-

ingar och om hur mänskligheten blir lurad och utnyttjad av de som säger sig vilja hjälpa dem 

till ett bättre liv.80 På detta sätt är flera av Endes sagoromaner allegorier med samhällskritik, 

typisk just för denna genre.  

  Eftersom Endes verk är en utveklingsroman på sann sagomanér vill jag även föra fram 

de två lärdomar jag tycker blir tydligast i de olika verken. Detta tydliggör även hur stort fokus 

som adaptionerna lagt på hypotextens tematik.  

Hypotext - 1981  Adaption - 1984 Adaption - 2001 

Störst av allt är att kunna älska 

sig själv och andra 
Våga följa dina drömmar  Vem kan man lita på? /Du vet 

aldrig vem som är din vän.  
Det är viktigt att leva i 

verkligheten 
Tro på dig själv och din 

förmåga 
Det är viktigt att leva i 

verkligheten 
 

  Det är här synnerligen intressant att den adaption som i struktur, både vad gäller 

berättelse och historia, har mest tillagda scener, karaktärer, och som jag helst skulle beskriva 

som hypotexten som Super Mario Brosversion81 faktiskt lyckats fånga och belysa två mycket 

viktiga bitar av Endes verk: dialogism och att leva i verkligheten. Flera gånger beskriver 

Endes berättelse hur räddningen kommer inifrån oss, hur vi måste ha tilltro till oss själva. 

Detta porträtteras dels när Bastian måste tro på sig själv, att han är speciell, men även i slutet 

av romanen där han måste ge upp det sista av rikedom han har kvar – Auryn – och då 

upptäcker att det han sökt hade han redan. Genom att ge upp det han har kan han finna sig 

själv och det anspelar på temat att död föder liv som återfinns genom hela boken. Berättelser 

ur har fått en en mycket deprimerande lärdom men den kan inte undvikas då den förekommer 

om och om igen i varje avsnitt. Jag skulle vilja sätta kärlek som en viktig lärdom men det sista 

som sägs om kärlek i adaptionen är Barnkejsarinnans ”Man kan inte rädda någon från sig 

själv – inte ens med all kärlek i hela världen.” Verket slutar dessutom med att den onda 

Xayide återuppväcks av Bastians nya vän Fallon. Att lögner och vanföreställningar måste 

                                                 
79 Dieter Petzold. “A Neverending Success Story? Michael Ende’s Return Trip to Fantastica”. I Beyond Babar:    
       the European tradition in children's literature. red. Sandra L Beckett & Maria Nikolajeva, Lanham, Md:  
       Children's Literature Association and the Scarecrow Press, 2006, s.228.  
80 Britt Dahlström (red.), (2002), Berömda böcker en litterär uppslagsbok, Bokförlaget DN, Stockholm. 
81 Se beskrivning av detta fenomen i 3.2 
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övervinnas i hypotexten tar Jane Johansson upp i sin analys av hypotexten,82 ett spår som 

verkligen fångats upp i Berättelser ur.   

  Kath Filmer beskriver den sekulariserade världens behov av drömmar och vad en 

berättelse såsom denna kan ge oss i fråga om gudstro, psykologisk utveckling och fostran. 

Hon framhåller även verket som en metanarratologi där vi som läsare får inblick i hur en 

läsare upplever den fantastiska berättelsen som romanen innehåller. Hon beskriver berättelsen 

som en allegori för mänskligheten som glömmer bort sin gud och som behöver en räddare 

som kommer och ger dem evigt liv genom tron, men i detta fall tron på fantasin. Det unika för 

en fantasyberättelse, menar Filmer, är det allegoriska över ”ondskan” i berättelsen. Det är inte 

en varelse, eller fysiskt hot som riskerar att förgöra världen, utan känslan av frånvaro och 

förlust, känslan av tomhet vilket säkert alla kan känna igen sig i i vår verklighet.83 Detta har 

Berättelser ur frångått i sin förändring av Xayides roll som både blivit mer betydande och den 

genomgående antagonisten.  

  Det känns omöjligt att föra en tematisk diskussion om ett verk såsom Den oändliga 

historien utan att nämna oändligheten som möjligt tema. Tydligast förs detta i romanen då det 

är enbart där vi får läsa om hur Bastian läser samma berättelse om och om igen tills han själv 

väljer att göra något annorlunda, även om Berättelser ur faktiskt anspelar på detta då de låter 

Xayide läsa boken Den oändliga historien vilket leder till en spiral av åldrande och sedan 

död. Romanen har dessutom en tydlig koppling till alfabetet då det har lika många kapitel som 

Endes alfabet, och att kapitlen inleds med ord som initialt börjar på en bokstav i taget, från 

alfabetets början till slut. Bokstävernas möjligheter är även de oändliga, på samma sätt som 

det antyds i romanen att berättelseskatten inom oss är oändlig. Oändligheten kan då även ses 

som en symbol för de dialoger författarna i världslitteraturen skapat, och fortsätter skapa. De 

möjligheter författare ger till oss genom sina berättelsers möte med vår fantasi är enorma. 

Kanske bör vi göra som Auryns inskription lyder ”Gör vad du vill” och fortsätta utveckla våra 

berättelser.  

  ”What’s in a name” skrev Shakespeare och Ende svarar nu att den sista kärnan, nyckeln 

till ens existens ligger i namnet. I hypotexten ser vi detta i att Barnkejsarinnan behöver ett nytt 

namn för att bli frisk. Bastian beskriver sig själv vid flera tillfällen i originaltexten som 

mycket kunnig på att hitta på namn på saker och ting. Likt Dumbos rätt att existera bara han 

får ett namn syns detta temat även när Barnkejsarinnan ber Bastian att döpa den skog han 
                                                 
82 Jane Johansson. ”Vägen till Fantásien: receptionsforskningens metoder och mål”. I Modern litteraturteori och   
      metod i barnlitteraturforskningen. red. Maria Nikolajeva, Stockholm: Centrum för barnkulturforskning,   
      Univ., 1992, s.151-167. 
83 Kath Filmer, Skepticism and Hope in Twentieth Century Fantasy Literature, s.79-90. 
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fantiserat fram. Så även när Bastian tar emot det förtrollade svärdet ombeds han döpa det, och 

i slutet, det sista han mister i förintelsen av sitt eget jag är hans eget namn. I första adaptionen 

är det bara Barnkejsarinnans behov av namn som kvarstår, men namnet Bastian väljer sägs nu 

vara namnet på Bastians mamma. I den senare adaptionen har man fortsatt på det spåret då 

Månbarn nu är mammans artistnamn. Namnspåret är dock något som man fortsatt utveckla i 

denna version då man nu kan återskapa alla delar Intet har brett ut sig över genom att i dem 

uttala deras rätta namn, vilket är ganska svårt då de utgår från enkla handritade kartor och allt 

de ser är ett hav av lava. Namngivandet är viktigt i hypotexten och kan antas stamma från vår 

instinktiva längtan som barn att benämna och döpa, ibland döpa om, saker omkring oss. I 

första delen är lösningen och första steget för att någon i den riktiga världen ska komma i 

kontakt med sin fantasi att ge Barnkejsarinnan ett nytt namn. I den andra delen förlorar 

Bastian ett minne för varje önskan han gör och till slut har inte bara glömt världen han kom 

ifrån utan även sitt eget namn vilket kan ses som det totala utraderandet av en människa. Utan 

våra minnen och dialogen med var vi kommer ifrån är det inte mycket kvar av oss och vi kan 

inte heller gå framåt. Likt Bastians återfödelse i livets vatten strömmar världslitteraturen 

genom Endes berättelse. Där återskapas och utvecklas, inte bara Fantásien utan även, 

litteraturen i en ny dialog med Endes penna.     

 

4. Diskussion och slutsatser 
Vid studier av dialogism och adaption bör man ha en ödmjuk syn på romanen som 

ursprungskälla och original då dialogism syftar både framåt och bakåt. I denna uppsats blir det 

extra tydligt då majoriteten av forskare har fastlagt att Michael Ende medvetet realiserar 

folksagomönster i dialog med fantasyn men i en ny kontext och i en ny tappning. Särskilt 

intressant blir det då att upptäcka att en adaption som på ytan verkar helt förändrad från den 

hypotext man studerar ändock använder och utvecklar både de mönster och de teman som 

Michael Ende till synes ville göra. Genom att ställa sitt verk i dialog med folksagans myter 

och fantasyförfattare såsom Tolkien och Lewis förstärks det budskap som Bastian om och om 

får höra – att alla berättelser är oändliga, inte kan ta slut, men kan ändras, samt att alla 

historier står i relation till varandra. Genom den mängd av intertextualitet som Ende använt 

sig av, från vitt skilda influenser, är Den oändliga historien en tydlig exemplifiering av 

intertextualitet och dialogism.  

  Petersens adaption beskriver väl Bastian och hans upplevelse av läsningen och hur han 

blir hjälten i sin egen historia. Även om man har kortat ner och tagit bort flera delar har man 

24 
 



  
 

försökt återskapa bitar av hypotextens metatextualitet och de teman som återfinns i denna bit 

av Michael Endes text. Man har inte förklarat bort Fantásien som ett påhitt och lämnar 

möjligheten för framtida historier att bli till. Kopplingen mellan Atreju och Bastian har dock 

förtydligats genom förstärkning av Bastians reaktion på Atrejus strapatser. Även Atrejus 

karaktär i adaptionen talar för en förtydligad identifikation mellan Bastian och Atreju, något 

som även Peltzer är inne på rörande Petersens adaption.  

  I Berättelser ur har folksagan förtydligats, så även dialogismen, då man skapat ett verk 

där kopplingen mellan läsarens influenser och dess påverkan på texten belysts så öppet att 

Bastian själv kommenterar denna relation. Dialogism finns även tydligt då de använder sig av 

element från hypotexten som man bygger vidare på, men även från andra verk och medier 

såsom dataspel. Relationen mellan verklighet och fantasi är dock komplex. Samtidigt som 

adaptionen förklarar bort den fantastiska världen med att det är bearbetningar av Bastians 

fantasi motsäger man detsamma genom att låta karaktärer från romanen Bastian läser 

interagera i hans verklighet. Hur berättelser alltid bygger på varandra blir även tydligt då 

Fallons berättelse börjar där Bastians slutar och springer som en sidogren ut från den punkt av 

berättelsen som fick Fallon att fastna för berättelsen.  

  Även om många vill se det som en konstnärs skyldighet att bidra med en möjlig 

tolkning av verket och förmedla det i sin adaption missar man med det perspektivet vad 

dialogism och intertextualitet handlar om: utveckling.  Berättelser ur har dock lyckats att både 

utvecklas och förmedla en stor del av tematiken och de litterära teorierna i Den oändliga 

historien, även om goda lärdomar blev till viss del överskuggade. Man kan ju fundera på om 

en adaption faktiskt kan säga oss mer än romanen själv, men jag måste säga att jag förundrats 

över hur mycket av tematiken som återfanns och faktiskt förtydligades i Berättelser ur. På 

ytan är den helt förändrad, och man kan lätt frestas att kalla den ”fritt baserad” eller hävda att 

den exploaterar innehållet i Endes verk. Jag måste dock tillstå att den i all sin berättarglädje 

och dialogism faktiskt fångar och för fram Endes tematik väl. Frågan är dock om dessa teman 

hade framkommit om man inte studerat både hypotexten och adaptionerna? 

   Både Den oändliga historien och biografin över Michael Ende skapar en vision av en 

författare som ville att läsaren skulle ha tolkningsföreträde och kunna spinna vidare på den 

berättelse som förmedlades. Kanske har filmskaparna med just Endes verk möjligheten att 

bevisa sin konstnärliga förmåga, och intermedialitetens förmåner, genom att filmatisera verket 

utan förenklingar, med fokus på tematik och motiv. De bör se Endes verk som en befallning 

till vidareutveckling för om Endes verk antas beskriva dialogism och dess roll i vår litterära 

kanon så är det adaptörens skyldighet att vidareutveckla det Ende skapade. Deras utmaning 

25 
 



  
 

ligger i att skapa ett verk som, samtidigt som det drar nytta av intermedialitetens möjligheter 

för att lättillgängliggöra svåra innehåll, kan djupdyka ner i Michael Endes verk och tvinga 

tittaren till lika mycket fantasi som hypotexten gör. Endes fantastiska värld är dubbellbottnad 

då den inte bara är en fantasivärld utan även en allegori om vikten av mänsklig fantasi och 

sanning. Fantásien existerar bara om någon är villig att föreställa sig världen, och genom 

denna ansträngning vinna en underbar historia. Hur kan det audiovisuella mediet utmana sin 

brukare lika mycket i sin adaption som Ende gör? Med dagens förkärlek för trilogier har de ju 

emellertid tre filmer på sig att beskriva och vidareutveckla vad Ende gjorde i en roman.  

  Kath Filmer målar tydligt upp hypotextens dialog med romantisk och religiös litteratur 

och jämför Ende med C S Lewis, vilket även Maria Nikolajeva gör men utifrån deras dialog i 

den fantastiska traditionen. En större analys över dialogismen skulle nog kunna visa på 

samband på tydliga dialoger mellan den animerade versionen från 1995 och Berättelser ur. 

Att Ende skapat ett verk med stor portion litteraturhistoria och som för dialoger både framåt 

och bakåt är tydligt. Precis som adaptionerna än så länge bara öst delar ur den uppsjö av 

strömmar som finns i Den oändliga historien, så tycks det i all fall säkert att Michael Ende 

lyckats skapa en oändlig källa för litterär forskning och diskussion, en Sofies värld för 

litteraturteorin. Vill man inte forska, så bli inspirerad, fantisera och gör vad du vill! 

 

5. Sammanfattning  
Jag har genom en schematisk analys redogjort för berättelsen i tre verk för att diskutera 

frågeställningarna rörande texternas narration, intertextualitet, dialogism och adaptionens 

möjlighet att tydligare förmedla hypotextens tankar och budskap. Utifrån den schematiska 

analysen har jag kunnat föra en tematisk diskussion och diskuterat de olika valen rörande 

förändringar i karaktärer och händelser som adaptionerna gjort.  

 Jag har funnit att Michael Ende skapat ett verk som för litteraturteorin kan vara vad 

Sofies värld är för filosofin. Med Den oändliga historien ger han oss en befallning om att 

använda och vidareutveckla vår fantasi och alla de berättelser vi möter. Genom de två 

adaptioner jag studerat har jag funnit att fastän de inte är trogna sin hypotext förmedlas delar 

och ibland även förstärks och förtydligas Endes tematik och berättelse genom adaptionen.  
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