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Abstract 

In this paper I explore the border between worlds in Michael Ende's The Neverending 

Story and Agnes Cecilia by Maria Gripe through Bakhtins theory of the chronotope and 

through concepts originating in performance theory: liminality and performativity. I 

examine the spatial and temporal relations of this place, the image of man as it 

appears in it, as well as the novels' performative aspects, and attempt to connect these 

traits with one another in order to discover their conjoined effect on the reader. 

Through this exploration I seek to establish the notion of this border between worlds 

as a chronotope in itself; the chronotope of The Inbetween. 

Keywords: Michael Ende, Maria Gripe, Mikhail Bakhtin, chronotope, passage, 

liminality, performativity, initiation 
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1. Inledning 

 

Jag är nyss fyllda nio år, vårsolen lyser in genom bibliotekets stora fönster och sveper in 

bilderboksavdelningen och de små borden med pussel i en gyllene värme. Själva luften är fylld 

av solskensdoft. Men alkoven för barn- och ungdomsromaner vilar i skugga. Jag står där och 

ser gränsen som en linje på golvet: ljus och mörker, och där de möts svävar miljoner små 

dammkorn. Jag söker med blicken längs bokraderna, drar fram någon bok på måfå, ställer 

tillbaka den igen. Utan att kunna välja. Då blir jag plötsligt medveten om en rörelse, helt liten, 

i ögonvrån. Det är en nattfjäril, en sådan som min farmor kallar silvermått, som fladdrar 

omkring nere vid golvet. Den landar på nedersta raden, kryper över några bokryggar, och blir 

sedan alldeles stilla. Jag sätter mig på huk och ser på den, länge. Sedan rister den på vingarna 

och är borta. Jag tar boken den satt på i mina händer och läser på omslaget.  

Den oändliga historien. 

 

*** 

 

Jag visste inte den där soliga aprildagen att herr Koreanders antikvariat1 och dess förlängning, 

vinden på Bastians skola, är litterära platser som skulle komma att flytta in i mig, och att jag 

skulle återkomma till dem igen och igen, i drömmen och i litteraturen. Att de halvt hörda röster 

som viskar här är desamma som viskar i garderoben som leder till Narnia2, i tunneln under 

rosenbusken Salikon3, i den historiskt mättade våningen i Maria Gripes Agnes Cecilia4. Att 

denna plats – detta Mellanland – där väggarna mellan vår värld och en annan är tunna alltid är 

sig olik och alltid densamma; den finns i övergången mellan ljus och mörker, i vardagens 

borttonande larm, i tidens och rummets krökning runt ett mystiskt och ödesmättat centrum. Det 

är en plats av förändring och förvandling. 

Efteråt följde en tid av sökande. Jag studerade sprickor, låsta dörrar, halvt anade 

mönster. Jag samlade på gamla nycklar utan lås. Jag skapade egna tecken för andra att finna: 

symboler ristade i väggen, vackra stenar inpetade i hål, flaskpost, skattkartor, berättelser. Jag 

tänkte att jag ville finna vägen till Fantásien och att jag ville leda andra dit. Men det var i 

Mellanlandet jag dröjde – i samspelet mellan förväntan och tvekan, tro och misstro. Och hit 

kommer jag fortfarande, vuxna människan. Det är meningen att jag skall hitta något här. 

 
1 Michael Ende. Den oändliga historien. Femte upplagan. Stockholm: Berghs förlag, 2018. 

2 C.S. Lewis. Häxan och lejonet. [Ny utg.] Stockholm: Bonnier Carlsen, 1996. 

3 Astrid Lindgren & Hans Arnold. Allrakäraste syster. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1973. 

4 Maria Gripe. Agnes Cecilia: en sällsam historia. [Ny utg.] Stockholm: Bonnier Carlsen, 2014. 
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Vad är det för en plats, som framträder med sådan tydlighet i så många berättelser, som 

flyttat in i mig på detta vis? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Med den här uppsatsen vill jag undersöka, beskriva och förstå den litterära gränsplats som jag 

kallar för Mellanlandet i fantasy för barn och unga. Platsen utgör tröskeln mellan den bekanta 

världen och den främmande, och betraktas vanligen blott som en sådan: en övergång, en 

brytpunkt mellan det ena och det andra, och inte i sig själv. Jag vill i stället se, veckla ut och 

utforska just denna gränsplats, både i sin litteräritet – vilka ordbilder och berättartekniker som 

frammanar den och vilka som får den att upplösas, hur den gestaltas och vad det har för 

betydelser för platsen i sig och människan som rör sig genom den – men också i sin vidare 

mening, som verksam kraft i läsarens liv.  

Jag drivs av en intuitiv känsla för denna plats, en känsla som jag med hjälp av Bachtins teori 

om kronotopen, performativitetsteorin förklarad av Schechner samt Turners begrepp liminalitet 

vill klä i ord. Genom detta prövar jag min hypotetiska Mellanlandets kronotop som 

litteraturvetenskapligt begrepp. 

De frågor jag ställer är följande: 

• Vad ser jag när jag betraktar gränsen mellan böckernas världar som en kronotop? 

• Vad finns det för performativa spår i romanerna? 

• Vilken verkan har den sammantagna effekten av performativitet och kronotop på en 

potentiell läsare? – Kan man tala om Mellanlandets kronotop som en liminal plats? 

 

1.2 Material 

 

De böcker jag har valt att undersöka är Michael Endes Den oändliga historien och Maria 

Gripes Agnes Cecilia: en sällsam historia.5 I dessa romaner framträder Mellanlandet med 

 
5 Detta urval har gjorts enligt konceptet key texts, nyckeltexter, ett begrepp som Camilla Bergmark Asplund 

aktualiserar i samband med sitt eget urval av material till artikeln "The Chronotope of Enchantment", publicerad i 

Journal of folklore research januari 2006, och som hon attribuerar till Laura Stark-Aurola. Nyckeltexter är texter 

som hjälper en att identifiera meningen i en större tradition. I mitt fall får två romaner tjäna som nycklar till att 

förstå ett gemensamt drag i en stor mängd verk, ett drag som blir extra tydligt i barn- och ungdomsfantasy, men 

som inte är begränsat till genren. Andra exempel är: C.S. Lewis, Häxan och lejonet, J.K. Rowling, Harry Potter 

och de vises sten, Karin och Albin Alvtegen, Nyckeln till hinsides, Cornelia Funke, Bläckhjärta, Katarina Genar, 

Den magiska kappan, Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren, Cirkeln, men också Peter Pohl, Janne min 

vän, Haruki Murakami, 1Q84, och Stephen King, De öde landen. Listan kan göras mycket längre, men det finns 

gränser för hur långa fotnoter bör vara. 
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utomordentlig klarhet, och de får representera två stora sub-genrer inom barn- och 

ungdomsfantasy: klassisk portalfantasy med myt- och sagoinfluenser samt historisk 

tidsfantasy. Romanerna riktar sig dessutom till läsare i olika åldrar (Den oändliga historien är 

en barnroman medan Agnes Cecilia6 har tonåringar som målgrupp). Tanken med detta är att 

kunna undersöka likheter och skillnader i hur Mellanlandet gestaltas och vilken funktion det 

fyller i olika verk, samt att pröva dess i skrivande stund blott anade samband med 

initiationsriten. 

 

1.2.1 Agnes Cecilia – ett kort referat 

 

Nora är en femtonårig flicka som, efter sina föräldrars död i tidig ålder, uppfostrats av 

släktingar. Genom släktens oförmåga att hjälpa henne förstå och bearbeta saknaden efter 

föräldrarna har Nora förvägrats sin sorg och sin känsla av tillhörighet. Hon plågas av en 

ständig känsla att inte höra hemma, att vara oönskad.  

När familjen flyttar in i en sekelskiftesvåning och börjar restaurera den, inträffar 

oförklarliga händelser då Nora är ensam. Hon hör steg utan att någon är där, steg som alltid 

följer samma väg och stannar vid tröskeln till hennes rum. Hon finner gamla föremål och 

kryptiska meddelanden som tillsammans berättar en historia. Av en främling får hon en 

märkligt levande docka, skulpterad efter en flicka vid namn Cecilia som bodde i våningen i 

början av nittonhundratalet, vars ansikte tycks uttrycka olika känslor beroende på ljuset och 

som gång på gång leder henne till nya upptäckter, nya ledtrådar.  

Undan för undan uppdagas Cecilias tragiska historia, en livsberättelse som speglar 

Noras egen. Den leder henne till att knyta nya sociala band och slutligen finna sin själsfrände: 

Cecilias barnbarn, Agnes Cecilia. 

 

1.2.2 Den oändliga historien – ett kort referat 

 

Bastian Baltasar Bux är en tjock, utstött och allmänt misslyckad pojke i tioårsåldern. Allt sedan 

hans mors död har relationen till fadern blivit ihålig, och hans enda källa till glädje och mening 

är de böcker han läser. När han en dag öppnar dörren till Koreanders antikvariat förändras hans 

liv. Han får syn på boken som butiksinnehavaren läser – Den oändliga historien – och dras till 

 
6 Hädanefter kommer jag att referera till Gripes roman med denna förkortade titel. 
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den som av en magisk och oemotståndlig kraft. När Koreander lämnar rummet stjäl Bastian 

boken och flyr med den upp på skolans vind.  

Den värld som möter honom i boken är en klassisk fantasyvärld inspirerad av myt och 

saga, som hotas av ett ingenting som obönhörligt breder ut sig allt mer och slukar allt och alla 

som kommer för nära. Intet beror på att Fantásiens härskarinna, barnakejsarinnan, är döende, 

och den unge hjälten Atreju sänds ut, beskyddad av barnakejsarinnans symbol – AURYN – för 

att finna hennes sjukdoms orsak och botemedel. Atreju genomgår flera äventyr och prövningar 

innan han slutligen har svaret på gåtan: det enda sättet att rädda barnakejsarinnan är att ge 

henne ett nytt namn, och den enda som kan göra det är ett barn från människornas värld.  

Atrejus äventyr i Fantásien flätas samman med Bastians läsning på skolvinden – läsaren 

får följa båda – och sakta men säkert går det upp för både läsaren och Bastian att de två 

världarna är sammanlänkade. Boken är mer än bara en bok, den är en port, och den räddare 

som barnakejsarinnan väntar på är Bastian själv. 

Bastian lämnar sin egen värld bakom sig för att ge barnakejsarinnan ett nytt namn och 

skapa Fantásien och sig själv ånyo. I hans händer uppfyller AURYN önskningar, men utplånar 

samtidigt minnet av hans egen värld. För att finna vägen tillbaka måste Bastian förlora allt – 

även sig själv – och nå fram till sin innersta, slutgiltiga önskan; först då kan han återvända 

förvandlad och äntligen ge nytt liv till relationen med fadern. 

 

1.3 Teoretiska perspektiv 

 

Michail Bachtins teori om kronotopen innebär att tid och rum i litteraturen smälter samman till 

en oupplöslig helhet, vilken relaterar till människans förståelse av världen och sig själv: 

 

Här förtätas tiden, pressas samman och blir konstnärligt-åskådlig; också rummet 

intensifieras, dras in i tidens, sujettens och historiens rörelse. [...] I litteraturen har 

kronotopen en väsentlig betydelse för genrerna. [...] Som formellt-innehållslig kategori 

bestämmer kronotopen (i betydande grad) också bilden av människan i litteraturen; denna 

bild är i allt väsentligt kronotopisk.7  

 

Detta perspektiv på litteratur har varit, och fortsätter att vara, oerhört betydelsefullt för mig, då 

det innebär att olika aspekter av en litterär gestaltning såsom miljö, karaktärsutveckling, 

händelseförlopp och kontext flätas samman och blir konkret sammanhängande, verkliga och 

verksamma. Kort sagt besvarar idén om kronotopen frågan varför litterära gestaltningar kan 

vara så sanna och drabbande, varför de ibland kommer till mig med verklighetens hela tyngd. 

 
7 Michail Bachtin. Det dialogiska ordet. 2. uppl. Gråbo: Anthropos, 1991, s 14. 
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Fantasyns gränsland-mellan-världar är ofta en sådan plats där både tid och rum blir 

starkt förtätade. Jag känner, när jag kommer till den här platsen i en bok, hur tiden saktar ner 

och blir trögflytande, nästan materiell, hur rummet kommer närmare och liksom kröker sig runt 

det centrala, som ofta utgörs av ett föremål med magisk laddning, en detalj som fokuseras och 

laddas med en sorts existentiell tyngd. Mellanlandet präglas av en extrem närvaro, en lika 

intensiv närhet till något annat, samt ett slags bort-tonande av det vardagliga livet. Denna 

intensifiering av tids- och rumsaspekterna i texten kan göras begriplig med hjälp av Bachtin. 

Genom att behandla Mellanlandet i de romaner jag valt ut för undersökningen som en 

distinkt, men inte verkspecifik, kronotop blir det möjligt att tänka på denna plats som något 

som existerar både inom, genom och utanför böckerna själva. Kronotopen enligt Bachtin kan 

vara både konstituerande för en genre och specifik för en författare, ett enskilt verk eller till 

och med ett motiv i ett verk.8 Den är också intimt förbunden med bilden av människan. Denna 

ambivalens låter mig tala om Mellanlandets kronotop i de enskilda romanerna och generellt i 

fantasy för barn och unga, men öppnar även för tanken på en inre Mellanlandets kronotop, 

lokaliserad i läsarens osagda men djupt erfarna livsnarrativ. 

Mitt eget möte med Mellanlandets kronotop i Den oändliga historien dröjde på detta 

sätt kvar i mig och förändrade mig. Det är svårt att säga om denna upplevelse tillförde något 

nytt eller gav form och riktning åt något som redan fanns där, men säkert är att Endes roman 

faktiskt gjorde något med mig. För att förstå litteraturens performativa aspekter, att den kan 

göra, vänder jag mig till performativitetsteorin, med Richard Schechners Performance studies: 

an introduction som ingång och Victor Turners begrepp liminalitet som nyckel.9  

Performativitetsteorin är ett erkännande av att ord, gester och föreställningar – ja, alla 

sorters kommunikation – kan ha förmågan att göra.10 Genom att kommunicera något på ett 

visst sätt befäster vi det som sant inom ett visst sammanhang (vilket kan vara temporärt, som 

under en teaterföreställning, eller varaktigt livsförändrande, som under en vigselceremoni eller 

ett juridiskt domslut), och det förändrar – eller konsoliderar – vår upplevda verklighet.11 I mitt 

 
8 Bachtin börjar med att skriva om stora historiska genrekronotoper – kronotopen i "äventyrets prövningsroman" 

(s. 16), i "äventyrs- och vardagsromanen" (s. 36) och den antika biografin (s. 53), men nämner sedan en 

"folklorens kronotop" (s. 66) vilken torde anses i lika hög grad mediespecifik som genrespecifik, Rabelais 

groteska kronotop (s. 84), som alltså tillhör en särskild författare, och som avslutning avgränsade och utpräglat 

rumsliga kronotoper såsom "slottet", "salongen" (s. 154-155) och den konkret-symboliska "tröskeln" (s. 157). 

9 Richard Schechner & Sara Brady. Performance studies: an introduction. 3. ed. London: Routledge, 2012. 

10 Ibid, s. 123. 

11 Lingvistikfilosofen J.L. Austin menade med ursprungsbegreppet performativ yttranden som i sig själva också är 

handlingar, såsom löften, vadslagningar och dop, och ansåg att de bara utövade sin performativa kraft om de 

uttalades "på riktigt" – alltså inte i exempelvis konst. Derrida och hans likar vände dock detta upp och ner genom 

att visa på den förmenta verklighetens inbyggda falskhet; "på riktigt" finns inte – allt är föreställningar, 

genomsyrade av performativitet. Schechner, s. 123- 125. 
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arbete använder jag begreppet performativitet på två plan: för att hänvisa till litteraturens 

förmåga att beröra och påverka läsaren så att hon förändras, men också inom fiktionens ramar 

när ett fenomen eller ett yttrande har liknande effekt på en karaktär. 

Victor Turner forskade i övergångsriter och intresserade sig särskilt för den liminala 

fasen.12 Han undersökte initiationsriter bland traditionella stamfolk, och fann att de som genom 

ritualerna skulle föras från en del av livet till en annan, exempelvis från barndom till vuxenliv, 

för en tid befann sig betwixt och between; de upphörde att räknas till sitt tidigare sammanhang, 

men var ännu ej en del av det nya sammanhang som väntade dem. I liminaliteten saknar 

människan identitet. Ofta utsätts de som genomgår en övergångsrit för svåra prövningar. De 

bryts ned och görs sårbara på olika sätt; den de var tas ifrån dem. Sedan byggs de åter upp som 

nya, förvandlade individer.13 Turner såg en särskilt kreativ potential i detta rum där människan 

är fri från identitet och de sociala strukturernas bojor; det innebär en möjlighet att skapa något 

nytt.14 Det finns likheter mellan detta antropologiska gränsland och det litterära gränsland jag 

vill undersöka; de innebär båda en övergång från det bekanta till det okända som blir en 

livsavgörande händelse. De är båda en plats utanför vardagens tid och rum, som likväl breder 

ut sig till en kronotop med sina egna spelregler. De är båda mättade med performativitet; de 

gör saker med människan som färdas igenom dem, och den som kommer ut på andra sidan gör 

det som sig själv men förvandlad. Jag kommer att aktualisera begrepp och tankegångar om 

liminalitet och performativitet för att försöka förstå och förklara hur Mellanlandets kronotop 

påverkar både karaktärer och läsare. 

Vid denna punkt kanske du vill göra invändningen att det jag kallar Mellanlandets 

kronotop i själva verket låter som en variant på den kronotop Bachtin själv benämner tröskeln, 

och som han associerar "[...] med vändpunktens moment i livet, med krisen, med ett beslut som 

förändrar livet [...]"15. Det är en korrekt observation. Men tröskelns kronotop är samtidigt en 

mycket konkret bild som ofta används i tämligen abstrakt bemärkelse, för att uppmärksamma 

förändring, identitetskris och utveckling på ett i min mening svepande sätt.16 Den litterära 

kronotop jag vill uppmärksamma är specifik, påtaglig i sin stämning och sin påverkan på tid 

och rum – en tröskelkronotop som antagit en särskilt självstark form, vilken uppenbarar sig 

 
12 Schechner, s. 66. 
13 Ibid. 

14 Ibid. 

15 Bachtin, s. 157. 

16 Ett typexempel är Ingrid Johnstons artikel "The Chronotope of the Threshold in contemporary Canadian 

literature for young adults", publicerad i tidskriften Jeunesse: Young people, Texts, Cultures vol. 4, 3/1 2012. Här 

behandlar hon tröskelkronotopen som en alltigenom abstrakt kronotop; de trösklar hon synliggör i den valda 

litteraturen är stranden, landsgränsen, lagen, det främmande språket. 
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mer eller mindre oförändrad i olika litterära verk. Genom att namnge den (i sig en performativ 

akt) hoppas jag också kunna förstå den. Namnet syftar även till att synliggöra dess existens i 

egen rätt: Mellanlandet leder tanken till en faktisk plats med en viss utbredning, situerad 

mellan andra, till skillnad från tröskeln, vilken har en tendens att försvinna i sig själv och 

endast bli till en övergång mellan en plats och en annan.  

 

1.4 Tidigare forskning 

 

Även om begreppet Mellanlandets kronotop är mitt eget, och i skrivande stund oprövat, finns 

det en del tidigare forskning som kan bidra med viktiga perspektiv på detta fantasyns 

gränsland-mellan-världar. 

Maria Nikolajeva närmar sig stundtals det jag kallar Mellanlandet i sin 

doktorsavhandling The magic code.17 Hennes avhandling är dock formalistisk till sin natur - 

dess syfte är att beskriva barnfantasyns morfologi i sin helhet och generalitet. Visserligen 

använder hon sig av Bachtins teori om kronotopen för att visa på genrens egenart, som enligt 

henne uppstår i mötet mellan den vardagliga och den fantastiska kronotopen genom så kallade 

fantasem18, men hon ser inte gränslandet mellan dem som en specifik kronotop utan blott som 

en direkt länk mellan den primära och den sekundära kronotopen.19 Med den primära 

kronotopen menas den värld som är bekant för läsaren (och ofta protagonisten), som upplevs 

som "hemma". I fantasy öppnar sig denna kronotop mot den sekundära, en annan värld som 

kan vara av magisk/sagolik karaktär, men också historisk eller på annat sätt främmande (vilket 

är fallet i Agnes Cecilia). Essentiellt för genren är dock att länken mellan kronotoperna är 

magisk.20 Denna länk kallar hon passagens fantasem,21 och hennes iakttagelser av den kommer 

att vara viktiga för min analys. Bland annat berör hon dess rötter i myt och initiationsritual och 

dess koppling till identitetsskapande och transformation – med andra ord dess liminala kärna.22 

Tzvetan Todorov skriver i The Fantastic - a structural approach to a literary genre om 

upplevelsen av tvekan som central i vad han kallar den fantastiska genren.23 Som genre 

betraktad ligger den nära magisk realism - det är en litteratur där övernaturliga händelser 

 
17 Maria Nikolajeva. The magic code: the use of magical patterns in fantasy for children. Stockholm: Almqvist & 

Wiksell International, Diss. Univ.,Stockholm, 1988. 
18 Ibid, s. 23-24. Nikolajeva myntar det engelska begreppet fantasemes, som jag valt att försvenska till fantasem. 

19 Ibid, s. 76. De engelska termerna är primary och secondary chronotope. 

20 Ibid. 

21 Ibid, s. 75. Från engelskans passage fantaseme. 

22 Ibid. 

23 Tzvetan Todorov. The fantastic: a structural approach to a literary genre. Ithaca, NY: Cornell University 

Press, 1975[1973], s. 25. 
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inträffar, men där läsaren förblir osäker på om det finns en naturlig förklaring eller om det är 

magi med i spelet. Nikolajeva skriver också om denna tvekan som en komponent i fantasy för 

barn, men slår fast att ”[i]n fantasy texts the initial hesitation often gives way to a firm belief 

that the adventure is real.”24 Men jag vill dröja i tvekan. Den utgör, i samspel med förväntan 

inför det ännu blott anade magiska, en viktig komponent i Mellanlandets kronotop. 

Camilla Asplund Ingemark gör i sin artikel "The chronotope of enchantment" en 

kronotopisk läsning av en samling folksägner som har en del gemensamt med mitt eget 

arbete.25 Även hon söker etablera idén om en ny, verköverskridande och klart definierad 

kronotop. Hennes iakttagelser av tidsaspekterna av denna förtrollningens kronotop i folklore 

och dess påverkan på människan är belysande att ställa bredvid mina egna gällande barn- och 

ungdomsfantasy – särskilt med tanke på fantasyns rötter i just myt och folksaga. 

 

*** 

 

2. Undersökningen – Mellanlandets kronotop i Agnes Cecilia och Den oändliga historien 

 

2.1 Rum av förväntan 

 

"Överallt mystiska vinklar och vrår. Djupa skåp och mörka skrubbar. Valv mellan rummen. 

Kakelugnar. Glänsande mässingsluckor. Hemlighetsfulla nischer."26 Sådan är våningen i Agnes 

Cecilia där Nora först kommer i kontakt med det oförklarliga. De stora och vackra fönstren 

låter solljuset skölja in i rummen, men ändå finns här ett ständigt spel mellan ljus och skugga.27 

Samma spel, samma kontraster som i Den oändliga historien: Koreanders antikvariat är mörkt 

så när som på en ensam lampa, vars ljus faller på läderinbundna böcker med guldskrift och den 

läsande butiksinnehavarens sakta stigande rökringar;28 skolvindens enda ljuskälla är en lucka i 

taket och senare, när mörkret faller utanför, en rostig ljusstake med sju levande ljus.29 

Gestaltningarna av dessa platser är tydligt inspirerade av gotiken, var och en på sitt 

sätt,30 men den främsta likheten mellan dem är den känsla av förväntan de framkallar. 

 
24 Nikolajeva, s. 101. 
25 Camilla Asplund Ingemark: "The chronotope of enchantment" i Journal of Folklore Research, Indiana: 

University Press, 2006. 

26 Gripe, s. 28. 

27 Ibid, s. 92. 
28 Ende, s. 8. 

29 Ibid, s. 19, 119. 

30 Maria Jönsson, docent och lektor i litteraturvetenskap vid Umeå Universitet, berättar om gotiska influenser i 

barn- och ungdomslitteratur i nätföreläsningen "Gotiska genremönster i samtida ungdomslitteratur", publicerad 

internt på utbildningens webplattform under kursen Barn- och ungdomslitteraturen i samtiden, vt 2018 
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Nikolajeva skriver om passagens fantasem, det som jag tänker på som Mellanlandets kronotop, 

som en plats som framför allt definieras av förväntan inför en stundande magisk händelse.31 

Från vardagens obestämda rum, uppfyllt av livets små och stora bekymmer, träder vi in i ett 

rum som kräver vår fulla uppmärksamhet. Våra blickar dras till omsorgsfullt beskrivna 

detaljer. Berättelsen rör sig långsammare, stannar upp och tycks hålla andan. Det är som om vi 

har kommit till en helig plats, ett rum för ritual och andakt.32 Vi förstår av denna plötsliga 

intensifiering av rummet att här finns något gömt, något som det är meningen att vi – läsare 

såväl som karaktärer – skall hitta. Så är det för Bastian när han öppnar dörren till antikvariatet:  

 

[...]trots att han hade haft så förfärligt brått alldeles nyss, blev han nu stående som fastvuxen 

i den öppna dörren. Framför sig hade han ett långt, smalt rum, vars bortre ände var nästan 

osynlig i dunklet. Längs alla väggar stod bokhyllor som gick från golv till tak och var 

fullproppade med böcker i alla format och storlekar. På golvet tornade hela staplar av stora 

folianter upp sig, och på de små borden därinne höjde sig formliga berg av små böcker, som 

var bundna i skinn och glänste av guldsnitt.33 

 

Citatet ovan kommer från den allra första sidan av Den oändliga historien, och läsaren möter 

Bastian för första gången i denna skarpt fokuserade rumslighet. Ändå är effekten densamma 

som när vi följer karaktären från vardagen in, såsom här i Agnes Cecilia: 

 

 Hon tänkte att hon skulle gå ut i köket och börja förbereda litet, skala potatis och duka. I 

vardagsrummet stannade hon upp framför den gamla byrån. På den hade Karin ställt den 

spräckta vasen, som de också hittat uppe i Noras skåp. Hon hade inte tänkt så mycket på den 

förut. Men nu plötsligt drog den uppmärksamheten till sig, och hon såg hur vacker den 

faktiskt var.34 

 

I detta stycke ur Agnes Cecilia är det tydligt att det är Nora som går från vardagsbestyr till ett 

plötsligt och oförklarligt tillstånd av förhöjd närvaro, och läsaren följer med tack vare 

identifikationen med karaktären. I det tidigare citerade stycket ur Den oändliga historien är 

rörelsen mer subtil; den består dels av läsarens förflyttning från sin yttre verklighet och vardag 

in i bokens fiktiva rum, då beskrivningen av detta föregår Bastians entré, dels av den vardag 

som antyds genom Bastians brådska. Denna dubbelexponering av Mellanlandets kronotop och 

fenomen som är förbundna med den är ett särdrag i Den oändliga historien som jag kommer att 

återkomma till. 

Att berättelsen tillsammans med karaktären och läsaren på detta sätt skiftar fokus från 

vardagsbestyr till något annat, något som plötsligt och oförklarligt drar uppmärksamheten till 

 
31 Nikolajeva, s. 76. 

32 Jämför med Schechners beskrivning av den rituella rumtiden i Schechner, s. 71. 

33 Ende, s. 7. Författarens kursivering. 
34 Gripe, s. 95. 
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sig, förebådar alltså inom fantasygenren en magisk händelse.35 Den spräckta vasen faller till 

golvet och avslöjar sin hemlighet: hundratals små vita, hoprullade pappersremsor med 

meddelanden från en svunnen tid;36 antikvariatet visar sig vara platsen där Bastian finner den 

magiska bok som blir hans öde.37 Det irrationella fokusskiftet förvandlas genom detta till en 

föraning hos både karaktären och läsaren, och denna tolkning stärks av att det utgör ett 

genremönster som upprepas med relativt små variationer och gestaltas med en liknande estetik 

i många olika verk.38 Mellanlandets kronotop frammanar sålunda upplevelsen av att själv, som 

läsare, få övernaturliga föraningar. 

 

2.4 Tro och tvekan 

 

Om känslan av förväntan, av tro på det otroliga, är det som främst definierar Mellanlandets 

kronotop finns här också en motsatt förnimmelse: tvekan. Både Bastian och Nora ifrågasätter 

sina upplevelser och söker rationella förklaringar. Och om rörelsen från det biografiska livets 

vardagstid, med middagsbestyr och pennalism, till Mellanlandets magiska tid av intensiv 

närvaro väcker förväntan så avtar den och ersätts av tvekan i samband med den motsatta 

rörelsen. Här utgör början av Den oändliga historien ett gott exempel. 

Boken öppnar med att konkret visuellt placera läsaren i Koreanders antikvariat; vår 

blick faller på en spegelvänd, inramad text, och vi får veta att det är texten på fönsterglaset i 

antikvariatets dörr som den ser ut när man står där inne och tittar ut mot den regnvåta gatan. 

Denna första bild är så tydlig att den frammanar känslan av att nästan fysiskt förflyttas in i 

bokens värld. Som jag redan poängterat sker här en rörelse från läsarens vardagskronotop in i 

bokens Mellanland. När så Bastian stiger in, och vårt perspektiv undan för undan smälter ihop 

med hans, stegras vår förväntan i takt med att vi uppmärksammar den suggestiva miljön, den 

dramatiska belysningen och de mystiska rökringarna.39 Men sedan händer något. Herr 

Koreander tar till orda, och plötsligt bryts den spänning som byggts upp. Det är något med 

 
35 Nikolajeva, s. 76. 

36 Gripe, s. 95. 

37 Ende, s. 13. 

38 Här vill jag göra en utvikning och jämföra genremönster med rituella mönster. Schechner skriver att ritual och 

lek genomsyrar all performance (Schechner, s. 52). Om vi ser litteraturen som performativ, alltså en sorts 

performance-genom-text, ligger det nära till hands att tänka på genren som den litterära struktur som bäst 

motsvarar ritualen. Liksom ritualen bygger genren på upprepade mönster. Liksom ritualen kommunicerar genren 

samtidigt en idé som är inherent i den kultur som fött den (Schechner, s. 65) och en slags självreflexivt meta-

meddelande. "Ritual’s insistent metamessage is, “You get the message, don’t you?!”", skriver Schechner 

(Schechner, s. 65). Detsamma kan sägas om genren. 

39 Ende, s. 8. 
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själva stämningen som är fel, eller rättare sagt blir uppskjutet. Löftet om magi uttalas men 

infrias inte. Varför? 

Jag tror att det är pratigheten. Herr Koreander pladdrar oupphörligt. Hans förakt och 

förnedrande frågor har ett tydligt syfte: att tvinga Bastian till tal, för läsarens skull.  

 
"Vad gör de då?" 

"De ligger och lurpassar på mig utanför skolan." 

"Och vad gör de sedan?" 

"De skriker en massa saker åt mig. Och knuffar mig och skjutsar runt med mig och skrattar 

åt mig." 

"Och du bara låter dem bära sig åt på det viset?"40 

 

Genom Bastians svar blir den utstötte pojkens tillvaro synlig, full av sorg, ensamhet, hån och 

förföljelser. Samtidigt tycks Koreander förkroppsliga Bastians eget självförakt. Med sin korta 

och tunga kropp och med uppmärksamheten fångad i en bok, i självvald isolation ”[b]akom en 

manshög mur av böcker”41 framstår han som en förvriden, föråldrad spegelbild av den tjocke 

och mobbade bokmalen Bastian själv. Allt detta tal om vardagens sorg och smärta drar in 

vardagstiden, det biografiska livets tid, i antikvariatet och låter den fylla hela det långsmala, 

svagt upplysta rummet. Trots att antikvariatet är fullt av böcker förblir deras inneboende 

berättelser, deras outtalade möjligheter, tysta. Mellanlandets magiska tid kan bara förnimmas 

så länge vi befinner oss i nuet, intensivt närvarande i dess förtätade rumslighet. 

Också i Agnes Cecilia finns denna pendelrörelse mellan förväntan och tvivel, tro och 

tvekan. Nora är skeptisk till det övernaturliga och ovillig att låta sig styras av främmande 

krafter. Hennes tvekan tjänar ofta som motvikt till läsarens förväntan.42 Allra tydligast blir 

dynamiken mellan tro och tvivel i den till synes levande dockan som Nora får i anonym gåva 

av sin okända släkting. Dockans ansikte tycks förmedla känslor och tankar, och gång på gång 

visar den henne vägen till nya ledtrådar.43 Genom sitt utseende, skulpterat efter den sedan 

länge döda Cecilia, och genom den medaljong den bär runt halsen och som innehåller Cecilias 

hårlock och porträtt blir dockan till en slags ikon – en fysisk manifestation av det den 

avbildar.44 Samtidigt, genom den intertextuella kopplingen till den ryska folksagan Vasilisa 

 
40 Ende, s. 10. Författarens kursivering. 

41 Ibid, s. 8. 

42 Ett gott exempel är hennes motvilja till att följa de ledtrådar som för mot Stockholm och den märkliga dockan, 

se Gripe, s. 56. 

43 Ibid, s. 92. 

44 Ibid, s. 75. 
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den fagra och häxan, blir dockan både ett totem och en länk mellan Noras rationella förstånd 

och djupa intuition.45 Nora själv är inne på liknande spår: 

 

Det spelade ingen roll vad det berodde på, det viktiga var att dockan hjälpte Nora tänka. När 

hon satt för sig själv med Cecilia och studerade hennes lilla ansikte, så tyckte hon att hon 

fick svar på sina frågor, tankarna klarnade, och hon visste vad hon skulle göra.46 

 

Dessa båda tolkningar av dockan leder åt olika håll: tro och tvivel. Ser vi den som ikon, som 

Cecilias ställföreträdare, blir den tydligt magisk. Men väljer vi att i stället se den som en yta på 

vilken Nora omedvetet exponerar sitt undermedvetna börjar vi tvivla. I denna dubbelhet finns 

det för Mellanlandet karaktäristiska spelet mellan förväntan och tvekan. 

Pendelrörelsen mellan förväntan och tvekan fyller en viktig funktion för att 

Mellanlandets kronotop skall kunna ta plats inte bara i de litterära verken utan även i läsaren. 

Karaktärens känsla av tvivel speglar läsarens rationella, i verkligheten grundade vetskap om att 

magi bara finns på låtsas. Men genom att erkänna och sätta ord på denna vetskap och 

samtidigt, inom fiktionens ramar, ifrågasätta och motbevisa den genom en så mycket 

meningsfullare och djupare känd erfarenhet av det oförklarliga, sås ett frö av tro på det otroliga 

inom läsaren. 

 

2.5. Den magiska artefakten – tid och materia 

 

Noras levande docka, Bastians magiska bok – i centrum av Mellanlandets kronotop finns 

nästan alltid en magisk artefakt genom vilken den sekundära kronotopens tid kan manifestera 

sig i den primära kronotopens rum. Ofta tjänar den som nyckel för att öppna porten mellan 

världarna.47 I Agnes Cecilia finns det många sådana artefakter, även om dockan är den 

viktigaste; alla är de historiska föremål, sprungna ur den tid som utgör den sekundära 

kronotopen. När familjen börjar renovera våningen upptäcker de märkliga skåp som spikats för 

och tapetseras över, fulla med rester från det förflutna.48 Böcker, fotografier, den antika vasen; 

gemensamt för dessa föremål är att de äger agens. En sagobok faller upprepade gånger till 

golvet, uppslagen på en sida med ett betydelsefullt meddelande.49 Den vackra blå vasen välter 

 
45 Strax innan Nora får dockan slår hon, synbarligen på måfå, upp en passage ur denna folksaga i samma bok som 

två gånger tidigare fallit ner från hyllan av sig själv, se s. 58 i Gripe, Agnes Cecilia. Clarissa Pinkola Estés gör en 

analys av denna folksaga på s. 76 i Women who run with the wolves som är betydelsefull för min tolkning av 

dockan i romanen.  

46 Gripe, s. 90. 

47 Nikolajeva, s. 87. 

48 Gripe, s. 28. 

49 Ibid, s. 47. 
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och krossas, vilket avslöjar mängder av hoprullade kryptiska meddelanden som legat gömda i 

dess inre.50 En mystisk vilja manifesterar sig genom de gamla tingen.  

Den magiska artefakten i Den oändliga historien är boken med samma titel. Dess 

karaktär är inte historisk utan litterär: saga, fiktion och fantasi är nyckeln till den magiska 

världen. Även denna artefakt har agens: "Det var nästan som om det utgick ett slags magnetisk 

kraft från boken, en kraft som oemotståndligt drog honom till den."51 Dess motsvarighet i 

Fantásien, amuletten AURYN (de bär båda samma symbol, två ormar som biter varandra i 

svansen och bildar en oval),52 förläner Bastian makten att skapa men har också en skuggsida: 

den tar ifrån honom sin egen identitet, och makten är beroendeframkallande.53 När Bastian 

vaknar upp i sin egen värld i slutet av romanen är boken spårlöst försvunnen54 – precis som 

Noras docka i slutet av Agnes Cecilia.55 

Den tid som boken i Den oändliga historien förkroppsligar är en sorts äventyrstid, 

karaktäriserad av sina plötsligt och sitt nära förbund med ödet, och samma tid organiserar 

också äventyren i Fantásien. Likheterna med tidens karaktär i det Bachtin kallar "äventyrets 

prövningsroman" är slående. 56 I denna tid händer inget av en slump, i ordets mundana 

bemärkelse, utan tvärt om alltid som en del av ett högre, utommänskligt och irrationellt syfte – 

men också alltid lika plötsligt. Barnakejsarinnans akuta sjukdom är för fantásierna oförklarlig, 

och dess orsaker ligger utanför denna världs gränser. Hjälten Atreju blir utvald utan några 

rationella grunder, han måste genast lämna sitt vanliga livs biografiska räcka, och hans äventyr 

är alla episodiska, endast ytligt förbundna genom att en ledtråd för vidare till nästa. Han 

behöver aldrig frukta för sitt liv eftersom han skyddas av AURYN, den fantásiska 

representationen av boken i primärkronotopen, som också vägleder honom. Man kan sålunda 

argumentera för att Den oändliga historien/AURYN representerar det rena ödet/äventyret som 

motpol till det biografiska livets kännetecken: regelbundenhet och logisk progression men 

också meningslöshet och död. 

I den primära kronotopen uppstår Mellanlandet runt boken. "Plötsligt blev Bastian 

medveten om att han hela tiden stirrade på boken som herr Koreander hade suttit med 

tidigare."57 Ett äventyrstidens plötsligt drabbar alltså Bastian när han betraktar Den oändliga 

 
50 Gripe, s. 96. 
51 Ende, s. 13. 

52 Ibid, s. 46. 

53 Ibid, s. 337-338: Här ser vi ett exempel på AURYNs beroendeframkallande verkan – blotta förslaget att Bastian 

skall lämna ifrån sig klenoden gör honom rasande. 

54 Ibid, s. 470. 

55 Gripe, s. 297. 

56 Jämför med Michail Bachtins beskrivning av äventyrstiden i den grekiska romanen. Bachtin, s. 20. 

57 Ende, s. 13. Författarens kursivering. 
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historien. Boken sjunger sin magiska tid, sin äventyrstid, så starkt att Bastian kan höra det 

genom dess pärmar. 

Det motsatta tycks gälla för de magiska artefakterna i Agnes Cecilia. Här utgörs den 

sekundära kronotopen av det förflutna, men det förflutna är inte magiskt i sig. Även om det 

karaktäriseras av ett visst vemodigt, feminint romantiskt skimmer – vit tyll och spetsar, balett, 

ett oönskat barns tysta längtan58 – så bestäms människornas liv av realistiska och tidstypiska 

omständigheter, och dess tid är en tid av logiska, kausala och biologiska samband snarare än 

den sorts äventyrstid som präglar Fantásien i Den oändliga historien. I sin egen tid är den 

stackars Cecilia maktlös och utlämnad åt människor som sviker, sin egen känsla av att vara 

oönskad och sin biologi (hon blir gravid och dör i barnsäng).59 Men genom att förflyttas till 

Mellanlandet, som ett spöke eller en rest, får hon möjlighet att agera i en kronotop som inte är 

hennes egen – om vi tolkar den mystiska vilja som styr händelserna som Cecilias vilja.60 

Magin uppstår alltså i Agnes Cecilia i mötet mellan världarna, i Mellanlandets 

kronotop. De bortglömda föremål som Nora hittar i skåpen, den märkliga dockan, alla dessa 

existerar som ting i sin egen tid. Men där och då är de vanliga saker utan särskilda krafter. Det 

är först genom Mellanlandet som de tycks laddas med magisk kraft, vilken sedan utlöses i 

primärkronotopen. 

Maria Gripe tar fasta på den vördnad vi alla kan uppleva inför gamla ting och den 

historia de förkroppsligar. Genom att skruva upp denna känsla några snäpp och låta den smälta 

samman med kultföremålet, amuletten, ikonen, så blir också dess reella, icke-litterära 

motsvarighet mystisk. Läsningen skänker så att säga ett visst magiskt skimmer även åt gamla 

föremål i verkligheten. Men Michael Ende går steget längre, och skriver medvetet fram en 

artefakt vars transporterande och transformerande kraft är verksam i läsarens liv. Den bok som 

i boken bär med sig hela den sekundära kronotopen och all dess magi tycks vara densamma 

som den vi läser. Den har samma titel – Den oändliga historien – samma omslag, prytt av 

AURYNS symbol, och är liksom boken i våra händer "tryckt i två olika stilar".61 I slutet av 

boken synliggörs vi som metalitterära läsare inom fiktionsvärlden när herr Koreander säger: 

"Och vem vet, kanske sitter i detta ögonblick någon annan med den [Den oändliga historien] i 

sina händer och läser den."62 Bastians läsning speglar vår egen och hans äventyr blir vårt. 

 
58 Gripe, s. 182. 

59 Ibid, s. 217. 

60 Gripe lämnar det öppet huruvida det verkligen är Cecilias vilja som är den aktiva agenten bakom händelserna, 

men det som sägs mellan Nora och Hulda på sidan 153 och sedan 221 stödjer en sådan tolkning. 

61 Ende, s. 14. Författarens kursivering. 
62 Ibid, s. 478. Författarens kursivering. 
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Berättelsen igenom arbetar Ende med denna idé om boken som port och magisk passage, om 

läsning som resa och förvandling. 

 

2.6 Virvlar i tidens ström 

 

Kronotopernas möte påverkar tidens gång och rubbar dess naturliga flöde. Tidsförvrängningar 

är ett motiv som fantasyn ärvt från folklore och myt. I mytens sekundära kronotop, där både 

övernaturliga väsen och de döda hör hemma, står tiden stilla.63 Camilla Asplund Ingemark gör 

en viktig poäng av detta i sin artikel "The Chronotope of Enchantment", där hon skriver att 

förtrollningens kronotop innebär för människan att försättas i ett tillstånd utanför mänskligt liv 

och samhälle, där tiden stannar och människan blir passiv och maktlös.64 Precis som det 

Mellanlandets kronotop jag observerar i fantasy är Asplund Ingemarks förtrollningens 

kronotop en gränsplats, en kronotop som uppstår i och omkring den förtrollade människan när 

hon förflyttas från människornas värld in i trollens.65 Den sekundära kronotopens annorlunda 

tidsflöde påverkar ju inte troll och andra väsen negativt – de demonstrerar tvärt om sin agens 

och fria vilja genom bortförandet av det mänskliga offret. Men trots att båda dessa kronotoper 

liknar varandra både i det att de utgör en gränsplats och, som jag skall visa längre fram i detta 

avsnitt, i dess påverkan på karaktärerna, så är den folkliga förtrollningens kronotop i sin kärna 

helt motsatt Mellanlandets kronotop i barn- och ungdomsfantasy. Båda innebär en utomtidslig 

hiatus som är förenad med fara, där människan för en tid lämnar sin identitet och sitt 

sammanhang, men där fantasyäventyret är en möjlighet att växa och skapa sig själv på nytt, en 

port in i ett liminalt rum, är den folkliga förtrollningen död och stagnation – utanför samhället 

och det kristna samfundet upphör individen att existera.66 Detta syns bland annat i den motsatta 

tidsrelationen mellan kronotoperna: i folklorens sekundära kronotop står tiden stilla, vilket gör 

att den bortrövade går miste om sitt biografiska liv i den vanliga världen; men i 

fantasyäventyret är den sekundära kronotopens tid snabbare, full av upplevelser och äventyr, i 

förhållande till den primära där ofta ingen tid alls förflyter mellan karaktärens avresa och 

återkomst.67 Fantasy har alltså lånat sitt gränsland-mellan-världar av folklore och myt, men 

vänt upp och ner på dess betydelse för människan.  

 
63 Nikolajeva, s. 63. 

64 Asplund Ingemark, s. 11. 

65 Ibid, passim. 
66 Ibid, s. 18. 

67 Nikolajeva, s. 65. 
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Tidens skevheter kan gestaltas subtilt eller rent naivt konkret – i mina valda romaner 

förekommer båda sorter. I Mellanlandets kronotop beter sig klockor mycket underligt, och 

karaktärernas tidsuppfattning påverkas. Nora hittar en gammal klocka i ett av skåpen i 

våningen. Urverket är enligt en urmakare "totalt slut".68 Ändå börjar den ticka när Mellanlandet 

öppnar sig och Nora får besök av den osynliga närvaron – baklänges!69 

När Nora träder in i Mellanlandet drabbas hon av en sorts förstening, ett tillstånd av 

väntan och intensivt lyssnande, som vore hon inkapslad i en fritt svävande tidsbubbla.70 Det 

finns ett drag av ofrivillighet och tvång i denna förstening, precis som i den som drabbar de 

förtrollade människorna i Asplund Ingemarks material.71 Nora gör uppror mot den tvingande 

viljan: "Jag ger katten i tecken och dolda mysterier. Jag är en fri människa!" säger hon 

bestämt72 – ändå böjer hon sig efter den allt mer. Men om berövandet av den fria viljan i 

folkloren innebär stagnation och förflyttning till en plats där den mänskliga växten upphör, så 

är fantasyns ödesbetonade tvång motsatsen. Genom kontakten med den sekundära kronotopen 

utvecklas karaktärerna, mognar och läker inre sår. För att lösa mysteriet som ligger bakom de 

övernaturliga upplevelserna måste Nora sträcka sig utåt, knyta kontakter med människor hon 

annars inte skulle ha lärt känna, bryta livslånga tystnader. Genom samtal med sin väninnas 

mormors mor får Nora veta mycket om Cecilia och hennes livsöde, och inser att hennes egen 

mormor är Cecilias halvsyster. Vetskapen om detta får henne att tala allvar med sin mormor, 

som alltid väjt för obekväma sanningar, ett samtal som i sin tur för henne närmare mötet med 

Cecilias barnbarn Agnes Cecilia.73 Sålunda har Mellanlandet i Agnes Cecilia, trots dess 

temporärt passiviserande effekt, ett drag av performativitet och en indirekt socialiserande 

verkan – det leder Nora från introversion och grubbel till handling, sökande efter kunskap och 

till ett allt större socialt engagemang. Både dess omedelbara effekter, där människan för ett 

ögonblick lämnar sin egen vardag och förflyttas till en magisk plats, och dess funktion såsom 

individuellt förvandlande och socialt integrerande av människan är desamma som 

övergångsritens.74 Draget av ofrivillighet stödjer tolkningen av Mellanlandets kronotop i Agnes 

Cecilia som en liminal plats – liksom de flesta övergångsriter är Noras övernaturliga 

upplevelser ingenting hon själv väljer eller kan välja bort.75  

 
68 Gripe, s. 123. 

69 Ibid, s. 43. 

70 Ibid, s. 9-10. 

71 Asplund Ingemark, s. 14-15. 

72 Gripe, s. 57. 
73 Ibid, s. 233. 

74 Schechner, s. 66. 

75 Turner skiljer mellan liminala och liminoida upplevelser; liminala är som regel obligatoriska, dikterade av 

kultur och tradition, och sant transformativa i både individens och samhällets ögon, medan liminoida oftast är 
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Det mest sofistikerade sätt varpå tidsförvrängningarna gestaltas i Agnes Cecilia är den 

tempusändring som sker i Mellanlandet: berättandet övergår från imperfekt till presens.76 Inte 

bara förstärker detta läsarens inlevelse i Noras upplevelse av att vara fastfrusen i tiden, 

förstenad i ett evigt nu, utan bidrar även till den oerhörda koncentration av uppmärksamhet och 

närvaro som är utmärkande för Mellanlandets kronotop. Todorov skriver om berättare och 

tempus: ”The imperfect tense [...] introduces a further distance between the character and the 

narrator, so that we are kept from knowing the latter’s position.”77 Det omvända är sant för 

presens-berättandet; genom att ske samtidigt som berättelsens händelser och genom läsarens 

identifikation med karaktären även läsningens händelse, framträder berättaren som en 

okroppslig närvaro i både karaktärens och läsarens närhet. I växlingen från imperfekt till 

presens synliggörs sammanstrålningen av inte bara två utan tre världar: karaktärens, läsarens 

och berättarens. Detta framkallar en sällsam förnimmelse av att någon står precis bakom mig 

och andas mig i nacken. Med ens är det jag, läsaren, som liksom Nora står på tröskeln till en 

främmande och magisk värld och känner en vibrerande påtaglig, men osynlig, närvaro. 

 I Den oändliga historien finns andra tecken på tidsrubbningar. När Bastian återvänder 

från sina äventyr i Fantásien kan han inte avgöra hur länge han har varit borta, men det han 

upplevt som en mycket lång tid har varat i endast ett dygn i hans egen värld.78 Denna 

tidsrelation mellan den primära och den sekundära kronotopen, som är direkt motsatt den som 

förekommer i myt och folklore, är typisk för barnfantasy.79 Nikolajeva ger oss framför allt två 

troliga förklaringar till detta: folklorens tidsförvrängningar, där karaktären upplever en kort tids 

äventyr bland troll eller älvor men sedan finner att hundra år passerat i människornas värld, kan 

vara skrämmande för ett barn; fantasyns tidsförvrängningar reflekterar dessutom författarens 

syn på barnets tidsuppfattning, dess upplevelse av tiden som antingen långsam eller snabb 

beroende på omständigheterna.80 Fantasylitteraturens sekundära kronotop blir sålunda en 

gestaltning av barnets lekar och fria fantasier – en gestaltning som tar fasta på och framhäver 

leken som en liminal plats, där barnet utvecklar sin förmåga att ta del av och interagera med sin 

omvärld.81 

 
frivilliga, med en förmåga att temporärt beröra och förflytta människan, men sällan orsakar någon bestående 

förändring. Exempel på liminala upplevelser är övergångsriter; exempel på liminoida är moderna konst- och 

kulturupplevelser. Schechner, s. 67. 

76 Gripe, s. 9-10, 43-44, 200-204 är några exempel. 

77 Todorov, s. 38. 
78 Ende, s. 473. 

79 Nikolajeva, s. 65. 

80 Ibid, s. 66. 

81 Schechner, s. 99. 
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En mer komplex relation mellan tidsskikten i Den oändliga historien kan märkas på 

skolvinden under Bastians läsning. Läsaren följer de två parallella berättelserna så att säga i 

realtid. Tiden i Bastians värld är tydligt markerad genom klockan i det närbelägna kyrktornet 

som slår varje timme.82 Varje gång den slår dras Bastian och med honom läsaren ut ur 

berättelsen, tillbaka till primärkronotopen och vardagstidens alla små och stora bekymmer: 

hunger, tankar på skola och familjeförhållanden, kissnödighet.83 Av allt att döma läser jag, 

läsaren, Den oändliga historien i sin helhet tillsammans med Bastian. Klockslagen markerar 

därför inte endast hur lång tid som passerat för Bastian, utan även hur lång tid som borde ha 

passerat för mig. Här uppstår en skevhet. Textstyckena ur Den oändliga historien i Den 

oändliga historien är mycket kortare och min läsning snabbare än vad klockan i boken anger.84 

Tidsförhållandet mellan bok och verklighet påminner sålunda om tidsförhållandet mellan den 

primära och sekundära kronotopen, i denna bok liksom i andra fantasyböcker. Det här är en av 

många detaljer i Den oändliga historien som tillsammans skapar en märklig och unik effekt av 

att Mellanlandet flyttas ut ur boken, ut till läsandets akt – tröskeln mellan mig och det jag läser. 

 

2.7 Människa i förvandling 

 

Enligt Bachtin är kronotopen avgörande för bilden av människan; denna bild är också vår 

nyckel till att förstå kronotopens egenheter.85 Alltså måste vi fråga oss: vad är det för en 

människa som rör sig genom barn-och ungdomsfantasyns tre kronotoper, med deras 

sinsemellan så olika rum och tidsflöden? Och specifikt: vem är människan i Mellanlandets 

kronotop? 

En del av svaret finns just i rörelsen. Bastian och Nora är båda unga människor som rör 

sig från en kronotop till en annan och tillbaka igen. Denna förflyttning tar dem antingen genom 

Mellanlandets kronotop (i Bastians fall) eller till Mellanlandets kronotop (i Noras fall); båda 

korsar de gränser och kommer tillbaka förändrade. 

Liksom de flesta protagonister inom genren definieras Bastian och Nora till stor del av 

ett inre bristtillstånd.86 Bastian är fel i alla sina sammanhang; de jämnåriga mobbar honom, det 

 
82 Ende, s. 33, 48, 118 är några exempel. 

83 Ibid, s. 92. 

84 Som exempel tar det mig, om jag läser långsamt och verkligen föreställer mig allt det jag läser om, drygt 20 

minuter att läsa det första tidsbestämda stycket ur boken i boken, s. 34-48, medan det för Bastian (som, trots att 

han är ett barn, borde läsa ganska snabbt med tanke på den erfarenhet som antyds) tar en timma. 

85 Bachtin, s. 31. 

86 Kanske kan detta genremönster förklaras med fantasyns starka påverkan från både folksagan och romanen; den 

av Vladimir Propp påvisade sagofunktionen "brist" möter romanens intresse för människans inre. 
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går dåligt i skolan, och han får ingen verklig kontakt med sin far.87 Hans liv i vardagstiden 

saknar mening eftersom han inte har någon plats i den sociala verkligheten. Nora lider också av 

känslan av att inte höra hemma någonstans. Som fosterbarn upplever hon att familjen 

"förbarmat sig över henne", hon känner sig i vägen, som om hon inte riktigt har rätt att finnas 

till.88 Båda dessa barnkaraktärer längtar efter en gemenskap där de kan vara självklara och 

älskade. För att finna det de söker måste de ge sig ut på en mytisk resa – och den går genom 

Mellanlandets kronotop. Eftersom detta fantasyns gränsland-mellan-världar har rötter i den 

mytiska passagens motiv utgör sökandet för att läka bristen också en resa mot förvandling.89 

Den Bastian som möter oss i dörren till Koreanders antikvariat är invärtes ett ganska 

litet barn. Han sörjer över den ihåliga relationen till fadern, men på ett barns egocentriska vis; 

han längtar efter kärlek och ömhet, efter att hans pappa skall intressera sig för honom, utan en 

tanke på att ge något tillbaka.90 Han önskar intensivt att han var någon annan – större, starkare, 

vackrare – men har ingen vilja att förändras, eller ens någon tro på att han kan förändras.91 Men 

i samma ögonblick som han får syn på Den oändliga historien börjar dess kraft verka i honom. 

Mellanlandets kronotop innebär början på Bastians förvandling; specifikt förlusten av 

den fria viljan. Att stjäla boken sker inte på hans initiativ utan genom bokens egen magiska 

påverkan. Och när han sent omsider tar steget över gränsen in i Fantásien är det bara för att 

barnakejsarinnan tar ifrån honom alla valmöjligheter.92 Men merparten av hans transformation 

äger rum i den sekundära kronotopen. Det är här han prövar nya identiteter: "räddaren", 

"hjälten", "den känslomässigt osårbare", "den vise".93 Det är här han förlorar och omskapar sig 

själv, och det är här han till sist finner sin sanna önskan: att kunna älska. Denna önskan för 

honom genom livets vatten, tillbaka till sin egen värld.94 

Bastians förvandling innebär alltså att han går från att vara ett själviskt barn som 

hungrar efter kärlek till att bli kapabel att själv älska. När han kommer tillbaka möter fadern 

honom med glädje och lättnad – även om den resa som Bastian upplevt som livslång endast 

varat ett dygn i primärkronotopen har det ändå varit mer än nog för att väcka faderns oro – och 

samspelet mellan dem är mycket mer jämlikt än vad som antyds i romanens början. Bastian 

 
87 Ende, s. 11. 

88 Gripe, s. 13. 
89 Nikolajeva, s. 75. 

90 Att så är fallet antyds när han, strax efter bokstölden, tänker på sin far och inser att inte vet så mycket om 

honom som person, Ende, s. 17. 

91 Ibid, s. 432: "[...] ditintills hade han alltid velat vara någon annan än den han själv var, men han hade inte velat 

förändra sig själv", säger Fru Aiuola i Förändringens hus. 

92 Ibid, s. 208. 

93 Ibid, passim. 

94 Ibid, s. 462. 
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berättar om allt han varit med om. Genom berättelsen förstår fadern hur mycket han betyder för 

sin son, och hur mycket lidande det åsamkat honom att de inte kunnat nå fram till varandra.  

 

Kvällen var redan inne när Bastian kom fram till livets vatten i sin historia 

och berättade om hur han velat ta med sig litet av vattnet hem till fadern, 

men tyvärr spillt ut det på vägen. [...] Och då upptäckte han något som han 

aldrig skådat tidigare. Han såg tårar i sin fars ögon. Och förstod att han 

ändå hade lyckats få med sig litet av livets vatten till honom.95  

 

Kärlek föder kärlek, och väcker fadern ur den förstening som moderns död fört med sig. Men 

Bastian har också förändrats på andra sätt; han är modigare, uthålligare och mognare. För att ta 

sig ut ur skolan måste han klättra nerför en ranglig byggnadsställning och hans iver att komma 

hem får honom att springa hela vägen trots hans dåliga fysik.96 Han insisterar på att själv gå 

tillbaka till herr Koreander för att bekänna bokstölden.97 "'Jag misstänker starkt [...] att det 

kanske tar sin tid för mig också, innan jag riktigt har vant mig vid de här förändringarna'", 

säger Bastians pappa.98 En ömsesidig respekt börjar gro mellan far och son. 

Nora i Agnes Cecilia är mognare än Bastian – femton år gammal är hon ungdom 

snarare än barn – och inte lika egocentrisk. Även om hon gärna hänfaller åt självömkan 

klandrar hon sig själv för det, och hennes känsla av att inte vara välkommen balanseras av en 

rationell insikt om att det förmodligen är inbillning.99 Men på en punkt är hon ohjälpligt fast i 

barndomen: hon har aldrig kunnat bearbeta sorgen och saknaden efter föräldrarna, och det gör 

henne känslomässigt beroende av dem trots att de inte längre finns. Detta är tragedin i hennes 

liv; i och med att hennes längtan är ouppnåelig är den också omöjlig att bli fri från. 

Noras resa är framför allt ett sökande efter kunskap. Genom att lära känna Cecilias 

levnadsöde kan hon sätta sin egen sorg och situation i perspektiv. Cecilia var, liksom hon själv, 

ett barn som togs om hand av andra än föräldrarna. Men medan Nora ändå hade föräldrar som 

älskade och ville ha henne medan de levde, var Cecilia alltigenom oönskad – ett 

utomäktenskapligt barn som mamman försökte sätta på barnhem för att bli fri från.100 "Med 

både kropp och själ kunde hon känna hur Cecilia måste ha lidit. Ja, ett lidande var det... Om 

Nora, som ändå hade det så bra, kunde få så svarta tankar i huvudet, hur skulle då inte Cecilia 

 
95 Ende, s. 473. 

96 Ibid. 

97 Ibid, s. 475. 

98 Ibid. 

99 Gripe, s. 13. 

100 Ibid, s. 164. 
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ha tänkt och känt?"101 Kunskap leder Nora till empati och sorg för en annans skull; känslor som 

hon får utlopp för i sin relation till dockan Cecilia.  

 

Hon kramade dockan hårt. Tårarna rann utför kinderna utan att hon märkte det. [...] Hon såg 

på Cecilia och blev förskräckt. Tårarna hade droppat ner på dockan, så att hon också var 

alldeles våt i ansiktet. Hon såg så sorgsen ut. [...] [H]on satt där på sängkanten och torkade 

Cecilias och sina egna tårar [...].102 

 

När Nora håller dockan i famnen är det som om hon höll sig själv, sitt eget inre barn, och med 

ens kan hon ge sig själv den tröst hon förvägrats av andra. Sålunda blir empati en del i 

läkningen av hennes inre brist. 

En annan del av Noras läkningsprocess består av att förlika sig med tidens 

oöverbyggliga avstånd; hur länge hon än väntar på sina föräldrar kommer de aldrig att komma 

tillbaka. Den rationella delen av henne vet detta, och har vetat det länge. Men en annan, 

djupare del av henne fortsätter att vänta, längta och söka.103 Därför tror hon först att paketet 

med dockan innehåller något som har med hennes föräldrar att göra.104 Och därför fattar hon 

sådan ögonblicklig sympati för Carita, Agnes Cecilias mamma – för att hon är den enda som på 

riktigt vill tala med Nora om hennes egen mor; för att hon kände och tyckte om henne.105 Men 

så länge Nora klamrar sig fast vid minnet av föräldrarna utan att kunna sörja dem kan hon inte 

få en trygg anknytning till de levande, kroppsligt närvarande människorna i hennes liv. 

Att kunna leva med dödens avstånd – detta är ett av romanens stora teman. Gripe låter 

Nora läsa Schopenhauer och finna en tröst i hans ord: "Djupare sett är det alldeles otänkbart, 

att det, som en gång existerat med verklighetens hela styrka, någonsin skulle kunna bli till 

intet, och sedan genom hela den kommande evigheten fortfara som ett ingenting."106 Denna 

närvaro-i-frånvaron i Noras liv bestämmer i hög grad hur kronotoperna fungerar i Agnes 

Cecilia, och hur de relaterar till varandra. 

Det är viktigt att notera att varken Nora, Cecilia eller Agnes Cecilia någonsin korsar 

den bortre gränsen i Mellanlandet. De kan aldrig helt stiga över tröskeln och hamna i den 

andras hemkronotop. De tydligaste bilderna Nora får av Cecilias verklighet är när hon som i en 

dröm ser Cecilia gå mot huset där hennes älskare bor, samt vid ett tillfälle i våningen när Noras 

 
101 Gripe, s. 186. 
102 Ibid, s. 187. 

103 Ibid, s. 120. 

104 Ibid, s. 71. 

105 Ibid, s. 41. 

106 Ibid, s. 184. 
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rum förvandlas till Cecilias och hon ser henne dansa. Denna scen innehåller nyckeln till att 

förstå hur Mellanlandet i romanen fungerar: 

 

Hon kommer inte över tröskeln där hon står. Hit men inte längre når hon. 

Rummet är inte hennes. 

Tiden är inte hennes. 

Hon kan se och iaktta Cecilia, men hon når henne inte. 

Hon är som bunden där hon står. Bunden vid tröskeln. 

Hon ser Cecilia stanna upp därinne. Med ryggen mot henne och böjd nacke. Hon har stannat mitt i en 

dansrörelse. 

Hon står vid skåpdörren, framför spegeln. Orörlig. Lyssnande.  

Nora kan se henne i spegeln. Det bleka ansiktet. 

Själv står hon där på tröskeln. Lika orörlig. Iakttagande. "Timmarnas dans" spelar bakom dem. De hör 

samma musik men når inte varann. 

Så lyfter Cecilia sakta, sakta huvudet och ser in i spegeln.  

Nora kan se hennes ansikte och ögon. 

Hon kan också se dörröppningen och tröskeln där hon själv står. Men sig själv ser hon inte. Hon är 

osynlig. 

Hon förstår. Det är inte hennes rum nu. Det är Cecilias. Och det är Cecilias tid. Inte Noras. 

Nora är den osynliga besökaren på Cecilias tröskel. De kan känna varandras närvaro, men de kan inte tala 

och når inte varann, de är fångna var och en i sin tid.107 

 

I citatet ovan är det alltså Nora som är spöket, inte Cecilia. Nora ser och upplever Cecilias 

kronotop men är oförmögen att själv ta form i den. Det Cecilia upplever är detsamma som 

Nora varit med om så många gånger: en oförklarlig, osynlig närvaro. Så fungerar 

Mellanlandets kronotop i Agnes Cecilia – som en sluss. Detta blir begripligt när det sätts i 

samband med Noras längtan efter en omöjlig återförening, och hennes behov av att förlikas 

med den omöjligheten för att återvända, ny och förvandlad, från den liminala resan. 

Både Bastian och Noras problem består sålunda i att inte kunna nå sin förälder. Båda 

skiljs åt av döden och tiden: när det gäller Nora är det föräldrarnas faktiska bortgång som står 

emellan; när det gäller Bastian än det moderns död som resulterat i att fadern slutit sig om sig 

själv. Han är, som Bastian ser i den glömda drömbild han gräver upp i Minroudgruvan, 

inkapslad av is, hjälplös och onåbar.108 Nora måste lära sig acceptera avståndet – det är detta 

som ligger bakom det faktum att vare sig hon eller Cecilia någonsin kan nå varandra, de kan 

bara känna varandra som en nästan-närvaro. Det förklarar varför den sekundära kronotopen är 

stängd för Nora, varför hon aldrig tar sig vidare från Mellanlandet. Bastian kan däremot nå 

fram till sin far, genom att själv lära sig älska, inte själviskt som ett litet barn utan med en 

ömsesidighet som pekar mot vuxenblivande. 

Den utveckling som protagonisterna måste genomgå förklarar varför Mellanlandets 

kronotop, trots de många likheterna, fyller litet olika funktion i de båda romanerna. I Agnes 

 
107 Gripe, s. 183. 

108 Ende, s. 454. 
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Cecilia utgör den hela det liminala rummet. All Noras karaktärsutveckling sker genom dess 

påverkan. I Den oändliga historien är Mellanlandets kronotop i stället endast öppningen till det 

liminala rummet. Bastians verkliga förvandling sker i den sekundära kronotopen. Så varför är 

det då framför allt Mellanlandet – Koreanders antikvariat, läsningen på skolvinden – som 

dröjer kvar hos mig som läsare? Det är en fråga som jag skall återkomma till. 

 

2.8 Förändringens tid – en farornas tid 

 

Ungdomsåren ses allmänt som en brytningstid, då människan går från barndom till vuxenliv. 

Det är en rörelse i tiden, från en punkt på levnadsvägen till nästa. I fantasy blir denna rörelse 

rumsligt åskådlig, en resa i verklig mening, och dess faror – att hamna vilse, snett och fel i livet 

– ikläder sig genrespecifika skepnader. Men dessa faror ser helt olika ut i Agnes Cecilia och 

Den oändliga historien. 

Bastians resa är en klassisk portal-fantasyresa, från en primär kronotop som vi 

identifierar som vardagslivet i verkligheten, via en ovanligt utsträckt Mellanlandets kronotop 

som uppstår kring den magiska boken och läsandet, till en sekundär kronotop som påminner 

starkt om klassiska äventyrskronotoper.109 Han upplever hot och risker relaterade till 

gränsöverskridande och förvandling i alla tre.  

I sitt vardagsliv i primärkronotopen är hoten mot Bastian huvudsakligen emotionella. 

Mobbarna tycks inte skada honom fysiskt men trakasserierna ger upphov till ett stort 

självförakt.110 Den korta exilen på skolans vind räcker för att göra Bastian hungrig, frusen och 

obekväm men utgör ingen egentlig fysisk risk. Pappan skämmer bort honom materiellt men 

visar inga känslor.111 Framför allt är Bastian rädd för att förlora de sista resterna av sin fars 

kärlek. Den rädslan når sin höjdpunkt efter bokstölden. "[...] det enda han kunde göra var att 

bara sticka, vart som helst, bara det var tillräckligt långt borta. För han ville inte att fadern 

någonsin skulle få veta att hans son var en simpel tjuv."112 Faderns bild av honom är viktigare 

än deras samvaro. Den gräns som Bastian överskrider, den som blir startskottet för hela 

äventyret, är lagens gräns då han stjäl boken, men också självbildens gräns då han gör något 

som han själv finner omoraliskt och aldrig kunnat föreställa sig att göra. Vem är han om han 

kan förmå sig till en sådan handling?  

 
109 Jämför med Bachtins iakttagelser av historiska äventyrskronotoper, Bachtin s. 18 och s. 36. 

110 Ende, s. 11. 

111 Ibid, s. 43. 

112 Ibid, s. 17. Författarens kursivering. 



 24 

I Fantásien, den sekundära kronotopen, är hoten mer storartade. Här vimlar det av 

vidunder, extrema väder och miljöer, onda häxor och starka krigare. Men inte heller dessa 

utgör någon egentlig fysisk fara för Bastian, då han enligt sina önskningar är starkare, 

modigare och uthålligare än någon annan. I stället ligger den verkliga faran i förlusten av 

identitet. För varje önskning som AURYN uppfyller, genom att skapa dessa faror för honom 

att besegra, glömmer Bastian något ur sitt verkliga liv; först trauman och tillkortakommanden, 

men snart också glädjeämnen, källor till stolthet och viktiga människor. Från att innerst inne 

vilja stanna i Fantásien kommer han så småningom till insikt om att en sådan existens, slukad 

av fantasier och frånkopplad sin egen verklighet, skulle innebära meningslöshet och galenskap. 

Utan minnen kan människan nämligen inte önska, och utan önskningar hamnar han i de gamla 

kejsarnas stad, där de som gått vilse i Fantásien upprepar sina dåraktiga handlingar tömda på 

innehåll i all evighet.113 Det som står på spel i den sekundära kronotopen är alltså en spegling 

och en uppförstoring av det som står på spel i den primära. 

Intressant nog skiljer sig Mellanlandets kronotop här mot de andra två. Dess tid är, som 

tidigare konstaterats, trögflytande; dess rum en slags exposé över verket som helhet. 

Koreanders antikvariat signalerar böckernas, läsningens och berättandets betydelse, både för 

intrig och tematik. Men protagonisten blir här underligt passiv. Det är som om Mellanlandet, 

precis som folksägnens förtrollningens kronotop, berövar honom hans egen vilja och agens, 

och något annat agerar genom honom. Det är bokens magiska kraft som styr hans handlingar 

när han stjäl den, och det är Koreanders frågor som får honom att berätta om sitt liv. Själv 

upplever och reagerar han bara. Det som händer i Mellanlandets kronotop blir, genom 

protagonistens passivitet och den expositionella karaktären, likt en detaljerad och 

symbolladdad stillbild, och de faror som här hotar protagonisterna relaterar till detta stillestånd. 

När Bastian sent omsider inser att Den oändliga historien är verklig och dess värld 

sammanflätad med hans egen, och att det är han själv som är den ödesbestämda räddaren, blir 

han lamslagen.114 Fångad mellan förväntan och tvekan, önskedröm och självförakt, kan han 

inte förmå sig att våga språnget och kliva över tröskeln till Fantásien. Denna Bastians 

oförmåga lämnar den döende barnakejsarinnan med bara ett alternativ: för att rädda Fantásien 

måste hon tvinga honom att komma, genom att sluta berättandets cirkel, låta slutet möta början 

och fånga honom i en historia som, i brist på förnyelse och skapande kraft, upprepar sig i all 

oändlighet.115 Hans enda val blir sålunda att ta steget in i äventyrets liminala, transformativa 

 
113 Ende, s. 406. 

114 Ibid, s. 193, 194, 212. 

115 Ibid, s. 210-213. 
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upplevelse, eller stanna kvar i den förmenta tryggheten och dö den eviga loopens död. Hotet i 

Mellanlandets kronotop utgörs alltså av motsatsen till det i de andra två: i stället för 

förvandlingens fara – att förlora sin identitet – ser vi här stillaståendets och den trygga 

passivitetens fara – stagnation. 

Noras resa i Agnes Cecilia är annorlunda, mindre av ett äventyr och mer av ett 

mysterium. Om mekanismerna bakom Bastians förvandling består av önskningar och 

utmaningar, drivs Noras snarare av kunskap och mellanmänsklig interaktion. Både den primära 

och den sekundära kronotopen är mer eller mindre realistiskt återgivna i sin historiska samtid, 

och de händelser som utspelar sig i dem är det biografiska livets realistiska händelser. Det är 

bara Mellanlandets kronotop som är utpräglat magisk. Sålunda är de faror och hot som drabbar 

Nora (och Cecilia) också av en mindre episk, mer lågmält emotionell och realistisk karaktär. 

Den primära kronotopen är Noras tid, där hon plågas av en känsla av att inte höra till. 

Genom sina släktingars tystnad har hon förvägrats rätten att sörja och bearbeta sina föräldrars 

död; därigenom har hon försatts i ett slags emotionellt limbo, evigt väntande på föräldrar som 

hon vet att hon aldrig kommer att återse.116 Oförmögen att släppa taget om denna ständigt 

närvarande icke-närvaro kan hon inte heller knyta an till sin nya familj eller sina nya 

sammanhang på riktigt. Det är denna ensamhet som utgör faran i den primära kronotopen. 

Nora korsar aldrig gränsen till den sekundära kronotopen, och alltså gäller dess hot inte 

henne personligen. Men Cecilias tragedi blir en förstorad spegelbild av Noras egen, vilket 

förstärks av deras släktband. Cecilia överges av sin mor och får aldrig lära känna sin far. Hon 

tas om hand av andra men känner sig aldrig självklar och önskad i något sammanhang. Hon 

söker efter kärlek där hon kan finna den och blir gravid som ogift sjuttonåring, men dör i 

sviterna av förlossningen – sitt barn, som hon drömmer skall ge henne det självklara och 

kärleksfulla sammanhang hon längtar efter, får hon aldrig lära känna. Cecilias ensamhet blir 

alltså en reell fara som orsakar hennes för tidiga död. 

Mellanlandets kronotop i Agnes Cecilia är den mötesplats och det gränsland där en 

karaktär från den ena kronotopen kan komma i kontakt med och agera i den andra – och där de, 

för ett ögonblick, nästan kan nå fram till varandra. Men trots att ensamheten är det som hotar i 

de båda andra kronotoperna, är det här just den efterlängtade kontakten som skrämmer. 

Nora upplever egentligen inte den osynliga närvaron som farlig, men ändå bävar hon 

inför de oförklarliga besöken.117 Och de leder onekligen tanken till berättelser om spöken och 

osaliga andar. Men den punkt där Mellanlandet i min mening upplevs som mest skrämmande 

 
116 Gripe, s. 120. 
117 Ibid, s. 9. 
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är dess effekt på levande varelser. Tydligast påverkad blir kanske Nora själv; det är först i 

samband med renoveringarna, när ingången till Mellanlandet öppnas, som oförklarliga saker 

börjar hända henne. Genom Mellanlandet blir även hon ett medel för den mystiska viljan, 

jämbördig med artefakterna. "Vi får aldrig glömma, att det inte är mej det här gäller egentligen. 

Jag är bara nån sorts... hur ska jag kalla det? Nån sorts mottagare kanske? Eller redskap?"118 

Nora upplever alltså, precis som Bastian när han först får syn på Den oändliga historien,119 att 

hon styrs av något utanför henne själv. Än obehagligare är den verkan Mellanlandet har på 

hunden Ludde. Han vantrivs med flytten och den nya våningen, och springer bort vid 

upprepade tillfällen. Men när han får ett halsband och koppel som hittats i de gamla skåpen i 

våningen får hans rymningar mål och mening; 120 han återvänder gång på gång till ett hus som 

utgör ytterligare en bit av pusslet, och hittas och tas om hand av den ännu ovetande Agnes 

Cecilia, som kallar honom vid det namn som står på halsbandet – Hero.121 Hero var Cecilias 

hund, och senare hennes sons, och mycket viktig för dem båda.122 Att Ludde på detta sätt tycks 

besatt av en utomstående vilja väcker en fråga som aldrig får något svar, eftersom vi inte får 

någon inblick i hundens psyke: är Ludde fortfarande Ludde, och liksom Nora endast temporärt 

påverkad av Mellanlandet, eller har Hero, eller något helt annat, tagit över hans kropp? 

Ytterst sett kan detta subtila spel med olika oroväckande aspekter av kontakt och 

närvaro sägas spegla en rädsla för att förlora sin individualitet och autonomi i den andre, och i 

den gemenskap som Nora så intensivt längtar efter. 

Sålunda kan vi se att Mellanlandets kronotop står i ett skuggförhållande till romanernas 

primära och sekundära kronotoper när det gäller de faror som protagonisterna ställs inför. Den 

övergripande tematiken är densamma, och relaterar i båda fallen till vuxenblivande, 

övergången från en fas i livet till en annan – i Den oändliga historien handlar det 

huvudsakligen om förvandling, om omskapande av den egna identiteten, medan det i Agnes 

Cecilia främst handlar om socialisering, att finna sin plats i en social gemenskap – men medan 

den primära och sekundära kronotopen är dubbelexponeringar som lyfter en och samma aspekt 

av sagda tematik, behandlar Mellanlandets kronotop en annan, inverterad aspekt. 

Mellanlandets kronotop är alltså samtidigt en spegling och en motsats till de andra två. 

Det är en plats där hela berättelsen tycks vridas ut och in; tematiken gestaltas konkret i rummet, 

 
118 Gripe, s. 135. 

119 Ende, s. 13. 

120 Gripe, s. 108. 

121 Ibid, s. 176. 

122 Ibid, s. 220. 
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och de annars aktiva och dynamiska karaktärerna blir här passiva instrument för främmande 

makter och genremönstrens krav. 

 

2.9. Att dra i de performativa trådarna 

 

Vid denna punkt måste jag stoppa mig själv och påminna mig min ursprungliga fråga, den som 

undersökningen igenom pockat på min uppmärksamhet : varför lämnade Mellanlandets 

kronotop ett sådant avtryck i mig, redan när jag som nioåring först lärde känna den i Den 

oändliga historien? Varför drabbar den mig, gång efter annan, med samma tyngd? I Agnes 

Cecilia är det begripligt eftersom allt det magiska sker just där; Nora kan aldrig på riktigt korsa 

gränsen till den sekundära kronotopen. Men i Den oändliga historien är Mellanlandet blott en 

port. Bastians förvandlingsprocess äger rum i Fantásien, den sekundära kronotopen. Jag tror att 

svaret ligger i de Mellanlandets egenheter som jag visat på i min analys. 

I Mellanlandets kronotop drar sig karaktärerna tillbaka och försvagas, både inför 

läsaren och inför sig själva. Vi och de blir varse andra saker än deras egen vardagstid och de 

sorger och glädjeämnen som fyller den. Berättelsen vänder sig ut och in, stannar upp och 

koncentreras samtidigt i en exposé över dess bärande teman. Vi, liksom protagonisterna, 

försätts i ett tillstånd av lyssnande. För att använda Noras fosterbrors ord: "Vi borde vara 

mycket lyhördare än vi är för livets många sätt att uttrycka sig [...] Vi får hemliga vinkar och 

signaler ideligen. Men vi måste upptäcka dem själva."123 Detta tycks vara det metameddelande 

som Mellanlandet kommunicerar. 

Att karaktärerna blir så tomma och passiva i Mellanlandet gör plats för läsaren, och det 

långsamma tempot och den rumsliga konkretionen låter oss föreställa oss platsen så tydligt 

som om vi verkligen vore där. Om den utgör en mytisk passage för protagonisten så gör den 

det sålunda även för läsaren, genom inlevelse och identifikation; men emedan Bastian gör sin 

liminala resa genom den, vidare in i den sekundära kronotopen där den slutgiltiga 

förvandlingen sker, så kan den aldrig bli mer än en port, eller en anvisning, för läsaren. Vi kan 

följa med på Bastians resa och bevittna hans förvandling, leva oss in i den, drömma och 

fantisera om den, men den kan aldrig vara vår egen, ty Bastians smärta är inte vår – vi har alla 

våra egna brister att läka. Det gäller även Noras resa, som sker endast till hälften i 

Mellanlandet; stegvis växer hon, i en pendelrörelse mellan Mellanlandets magiska insikter och 

hennes egna försök att knyta kontakter och bryta tystnader i primärkronotopen. Men det är 

 
123 Gripe, s. 54. 
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också genom att vara endast en port, i de ändlösa men blott anade möjligheterna, pendlingen 

mellan förväntan och tvekan, som Mellanlandets kronotop erhåller sin performativitet. Den är 

ett löfte som upprepas igen och igen, genom genremönstrets stabilitet, och därigenom lägger 

sig likt ett frö i vårt inre mörker. Ett frö som en dag skall gro. En port som en dag skall öppnas. 

Vid sidan av läsningens och fantasins läkande och förvandlande kraft finns även ett 

annat bärande tema i Den Oändliga historien, som jag hittills berört liksom i förbigående. Det 

är mindre sammanhållet och framåtriktat, mer spretigt och utåtriktat: berättande som en form 

av skapande magi. Vi ser det i Bastians uppdrag i Fantásien, men också i de många 

sidohandlingar som helt lämnas åt sitt öde.124 Överallt i Fantásien finns trådar till nya 

berättelser, trådar som lämnas i luften för läsaren att plocka upp och spinna vidare på. Genom 

dessa oavslutade, ofta blott anade historier, bjuder Ende in läsaren till berättandets skapande 

rum. Det blir, liksom Mellanlandets kronotop i romanen, en plats mellan mig och det jag läser, 

ett utrymme där både jag och berättelsen kan bli en annan, och sålunda en port in i en annan 

värld. 

I Agnes Cecilia finns inga sådana uttalat kreativa trådar, men däremot utströdda 

uppmaningar, meddelanden som tycks rikta sig lika mycket till läsaren som till de fiktionella 

karaktärerna. Noras fosterbror talar vid upprepade tillfällen om öde och hemliga tecken, att 

vara mottaglig "[f]ör livets dolda mysterier."125 Vid ett annat tillfälle citerar han Chesterton: 

"Den tanke, som inte försöker bli ord, är en dålig tanke. Det ord, som inte försöker bli 

handling, är ett dåligt ord."126 Sålunda tycks även Gripe uppmana oss att vara uppmärksamm, 

att söka efter hemliga tecken, men också att leva ut det vi upplever. Samtidigt erkänner hon 

helt subtilt sitt eget medvetna försök att påverka läsaren. 

Dessa spridda meddelanden och öppningar syns mig vara spår, eller skimrande stenar 

som markerar en krokig stig i mörkret. De lovar tyst att föra mig – ja, vart? Till Mellanlandet. 

 

*** 

 

3. Sammanfattning 

 

Jag började denna vindlande uppsats i en fråga: vad är det för en plats, denna Mellanlandets 

kronotop, som flyttat in i mig och blivit en del av min livsberättelse? 

 
124 Se exempelvis Ende, s. 299, 396 och 403; detta är endast ett fåtal av en mycket stor mängd trådar. 

125 Gripe, s. 57. 

126 Ibid, s. 116. 
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Fantasyns gränsland-mellan-världar har sina djupaste rötter i övergångsriten och är 

sålunda förbundet med förvandlingens och gränsöverskridandets motiv. Det är här fantasyns 

barnkaraktärer påbörjar sin resa mot vuxenblivande. I både Agnes Cecilia och Den oändliga 

historien möter vi protagonister som till en betydande del definieras av inre bristtillstånd – 

något som framstår som typiskt för genren. Nora lever med en omöjlig längtan efter döda 

föräldrar som hon aldrig tillåtits att sörja, och som hindrar henne från att knyta an till de 

levande; Bastian plågas av omvärldens förakt och det känslomässiga avståndet till sin far, som 

efter moderns död har slutit sig inom sig själv. Båda ställs i Mellanlandet inför en främmande 

värld som både skrämmer och lockar, vars tid läcker in i och förändrar den bekanta, och i 

vilken de slutligen kan finna det de behöver för att läka bristen. Det är berättelser som målar 

upp en i grunden utopisk bild av personlig utveckling och förvandling, och vägen dit går 

genom Mellanlandet. 

Genom att betrakta Mellanlandet som en egen specifik kronotop snarare än blott en 

gräns och en port mellan fantasyns primära och sekundära kronotoper skärps vår blick inför 

dess rumsliga och temporala egenheter. Denna kronotop gestaltas ofta med ett formspråk som 

inspirerats av gotiken; här finns ett suggestivt spel mellan ljus och skugga och dramatisk 

rekvisita i form av föremål som själva tycks förkroppsliga berättelser och historia. Dessa rum 

kräver vår uppmärksamhet genom detaljerade miljöbeskrivningar. Vi förstår att det finns något 

särskilt och magiskt här som vi och protagonisten är menade att finna. Denna förväntan 

intensifieras genom det långsamma tempot; det är som om själva rummet håller andan. När 

sedan förväntan infrias får den karaktären av en övernaturlig föraning hos läsaren, något som 

förstärks av att det utgör ett genremönster som upprepas med sådan konsekvens i så många 

olika böcker. Detta drag är performativt på så vis att det påverkar hur läsaren fortsättningsvis 

tolkar liknande mönster, i litteraturen och utanför den. 

Växelvis med förväntan finns också tvekan. Den skapas i texten av en motsatt rörelse, 

som tar oss ut ur Mellanlandets mystik genom att aktualisera protagonistens vardag, eller 

genom att låta henne tvivla på magin och söka naturliga förklaringar. Denna tvekan svarar mot 

det motsägelsefulla hos läsaren, som samtidigt har en rationell vetskap om att magi bara finns 

på låtsas och en känsla, byggd på inlevelse och föraning, om att magin kan bli verklig om vi 

bara öppnar rätt dörr. Sålunda kan litteraturen genom att erkänna tvivlet också undergräva det 

och så ett performativt frö av tro på det otroliga inom läsaren. 

I centrum av Mellanlandets kronotop finns oftast en magisk artefakt genom vilken den 

sekundära kronotopens tid kan manifestera sig i den primära kronotopens rum. I Den oändliga 

historien är detta föremål boken med samma namn; i Agnes Cecilia finns flera sådana 
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artefakter, där den viktigaste är dockan Cecilia. Gemensamt för dem är att de äger en särskild 

agens som tycks försvaga och tränga undan protagonistens egna vilja.  

Överhuvudtaget har Mellanlandets kronotop en förstenande och passiviserande verkan 

på karaktärerna, men liksom i övergångsriten innebär den en möjlighet att lämna den man var 

bakom sig och växa som individ och samhällsvarelse. Den människa som framträder här är en 

människa i förvandling, en liminalitetens ingen, identitetslös och öppen, fri och bunden på 

samma gång. 

Kombinationen av hög rumslig konkretion och protagonister som temporärt tycks dra 

sig tillbaka gör det möjligt för läsaren att föreställa sig Mellanlandet klart och levande och att 

själv ta plats däri. Men även vissa egenheter i gestaltningarna av tiden i Mellanlandet har 

effekten att de drar in läsaren i texten – eller snarare det motsatta, de projicerar Mellanlandet ut 

i den läsande akten. I Den oändliga historien uppstår en skevhet mellan den tid som passerar 

inom fiktionens ramar, markerad av klockslag, och den tid som passerar för mig som läser. 

Denna skevhet motsvaras av relationen mellan den primära och sekundära kronotopens tid i 

romanen. I Agnes Cecilia skiftar texten tempus från imperfekt till presens i Mellanlandet, vilket 

skapar illusionen av en kuslig, osynlig närvaro då berättare, karaktär och läsare plötsligt tycks 

befinna sig på samma plan. Båda dessa berättartekniker är exempel på hur Mellanlandet i 

romanerna förflyttas till utrymmet mellan bok och läsare. 

I Mellanlandets kronotop vrider sig berättelsen ut och in, trycks samman och 

koncentreras. Bärande teman såsom läsning, berättande och isolering i Den oändliga historien 

och avstånd, kommunikation och det förflutnas makt i Agnes Cecilia blir här rumsligt 

gestaltade, förtätas och stelnar i symboler. Det visar sig i Koreanders antikvariat som är fullt av 

litteratur och där innehavaren sitter ensam bakom en mur av böcker, och i de historiskt mättade 

rum där Nora kan se men inte nå fram till Cecilia. Mellanlandet blir till en exposé över själva 

berättelsens kärna. Samtidigt framstår det som en skuggbild av de andra två kronotoperna på så 

vis att det lyfter andra, motsatta aspekter av vad som står på spel. 

Slutligen finns det i romanerna uttalat performativa trådar; uppmaningar till läsaren att 

själv skapa, berätta och vara öppen för universums dolda budskap. När dessa trådar knyts 

samman med Mellanlandets djupt kända magi formuleras ett outtalat löfte inom den som läser. 

Genom att följa de performativa spåren i litteraturen – genom att, liksom Bastian och Nora, låta 

sig svepas med och ge sig hän åt Mellanlandets magiska kraft – kan läsaren öppna sin egen 

port och föras bort på nya, sant liminala resor. Men dessa resor går inte till litteraturens redan 

skrivna världar, utan någon helt annanstans. 
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