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Abstract: The purpose of this essay is to study two film adaptations of the original Planet of 

the Apes novel and see what kind of relationship the two adaptations have with each other. 

The main question is if the secondary film adaptation is restricted by the primary and if the 

relationships between these two are as two separate adaptations or as a remake of an 

adaptation. What the results of the study show is that the secondary adaptation can not be seen 

as a remake even though it gets some of its inspiration from both the original story as well as 

the primary adaptation. The secondary adaptation is, however, restricted in what it can adapt 

due to the primary adaptation having the first pick, at least if the secondary adaptation wishes 

to be a whole new adaptation and not a remake of the primary. The study shows also that the 

fidelity in the secondary adaptation is not necessarily to either the original or the primary but 

to the knowledge the audience has about the Planet of the Apes universe which they have 

gathered from all of the important versions of the story. The essay also states that there is yet 

much to learn about the relationship between secondary and primary film adaptations which 

means that the field is still in need of exploration. 
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1. INLEDNING 

En bild säger mer än tusen ord, så lyder ett av våra kända ordspråk här i världen, men 

stämmer detta? Det är möjligt att fallet är så, men allt handlar om hur vi väljer att tolka 

ordspråket. Relationen mellan ord och bild är en komplicerad sådan, inte minst i filmens 

värld, därför är det viktigt att sprida lite ljus över ämnet. Vi lever idag i en värld dominerad av 

framför allt amerikanska mainstreamfilmer och det kan tyckas vara fascinerande hur denna 

industri lyckas producera film efter film för att fylla biograferna året om, men minst lika 

fascinerande är tanken att en stor del av dessa filmer adapterar berättelser som redan har 

berättats. Allt från brädspel till bibeln har fungerat som en källa till inspiration och en källa till 

färdigskrivna berättelser. 

 

Man kan kritisera, vilket många faktiskt gör, filmindustrin för det självklara sätt den utnyttjar 

sina källors ursprungliga storhet och framgång. Man kan också luta sig tillbaka och njuta av 

det sätt filmindustrin ruskar nytt liv i gamla berättelser. Oavsett vilken av dessa kategorier 

man själv hamnar i, troligtvis med en fot i båda, måste man inse att denna trend har funnits 

med sedan filmens födelse och den kommer nog att finnas med till dess död (Leitch, 

2007;22).  

 

Under den tiden som vi följer med i denna åktur som filmadaptioner erbjuder kan vi 

åtminstone försöka förstå processen, detta har vi visserligen även gjort i många år. Adaptioner 

har varit ett hett område för studier, dessa typer av studier är faktiskt bland de äldsta inom 

området (Leitch, 2007;1-3). Det finns dock ett problem, de flesta studier som har utförts är 

mestadels utförda av litteraturvetare med en förvrängd bild av relationen mellan text och 

adaption. Adaptionsstudier har förföljts av tankar om att litteraturen är den mer respekterade 

texten och filmen blir enbart en kopia av denna. I och med att filmen för det mesta betraktats 

som en kopia har frågan om trohet (fidelity) till originalet alltid varit i fokus för kritiken 

(McFarlane, 1996;8). Det är nu dags att ändra på detta och börja fokusera på andra aspekter 

istället. Att hänga upp sig på troheten får oss att missa viktiga aspekter på hur filmadaptioner 

fungerar. Att filmer försöker vara överdrivet trogna originalet, vilket verkar vara det 

kritikerna vill, ser jag som en mycket större förlust än om filmerna försöker behålla en nivå av 

originalitet.  
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I all diskussion kring adaptioners relation till originaltexten går adaptionsstudierna, både de 

gamla och de nya, miste om en viss relation som inte minst väcker frågor i dagens filmklimat. 

Vilken relation har filmadaptioner som grundar sig på samma originaltext med varandra? Det 

är lätt att adaptionsstudier fastnar i frågor mellan adaption och original, men jag menar att vi 

faktiskt även måste studera relationen mellan de filmer som påstår sig vara färska adaptioner 

av litterära verk men inte nyinspelningar av tidigare adaptioner. Jag tycker att det här området 

verkar mycket outforskat och vill vi förstå filmadaptioner bättre anser jag att vi bör sprida lite 

ljus även här. 

 

1.1 Bakgrund 

Som jag nämnde tidigare är adaptionsstudier inom filmvetenskap ett gammalt 

forskningsområde i och med att film alltid adapterat annat material från andra medier som till 

exempel litteratur. Det finns dock ett behov inom filmvetenskapen att bryta sig loss från de 

gamla vanorna om att fokusera sig på trohet där man betraktar originalet som den ritning 

filmskaparen borde följa till punkt och pricka.  

 

Under de senaste fyrtio åren har det börjat dyka upp ny kritik för de gamla metoderna för 

studier av filmadaptioner och detta har lett till att ämnet håller på att skrivas om för att skapa 

bättre förutsättningar för studier inom just filmadaptioner. Brian McFarlane är en av dem som 

bidragit mycket under de senaste åren till just denna omskrivning av adaptionsteorin med sin 

bok Novel to Film: an Introduction to the Theory of Adaptations (1996). I boken väljer han att 

först gå igenom hur adaptionsstudier har sett ut för att sedan ta upp hur han anser att de borde 

se ut. Hans omskrivning av teorierna handlar mycket om att just bryta ifrån det överdrivna 

fokus som ligger på trohet och på ett sätt mer gå in och skapa acceptans för konvergensen 

mellan olika konstformer som en viktig del i processen för att skapa en rik kultur. Han menar 

även att man istället för troheten ska fokusera på intertextualiteten för att kunna förstå 

adaptionsrelationen på bästa sätt (McFarlane, 1996;10-11). 

 

I sin bok delar McFarlane med sig av fem olika analyser på filmadaptioner, dessa analyser 

fungerar utmärkt för att visa hur man bör analysera relationerna mellan filmadaptioner och 

deras originalkällor från många olika perspektiv. McFarlane menar själv att de analyser han 

gjort inte fungerar som en representation för hela ämnet men han berör däremot många frågor 

om ämnet, till exempel vad som kan överföras direkt, vad som måste adapteras och liknande 

(McFarlane, 1996;33-34). McFarlane kommer även in på det populära trohetsperspektivet 
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som har präglat adaptionsstudierna. McFarlane håller sig däremot väldigt neutral i sina 

utsagor och låter litteraturen och filmen få den svängrum som den behöver. Att jag själv 

kommer att återkomma till McFarlane igenom min egen studie är ett givet faktum. 

 

En annan forskare som de senaste åren bidragit till denna omformulering av adaptionsstudier 

är Thomas M Leitch. I sin bok Film Adaptation and Its Discontents: From Gone with the 

Wind to the Passion of the Christ (2007) tar Leitch upp en hel del om hur förändringen i 

adaptionsstudier sett ut. Han går även igenom flera olika typer av adaptioner och olika 

aspekter som dessa berör. Den stora skillnaden mellan Leitch bok och McFarlanes bok är det 

faktum att McFarlane studerade väldigt noga några exempel på adaptioner och deras litterära 

föregångare, men Leitch fokuserar inte på noggranna analyser av adaptioner utan snarare på 

frågor och problem som dyker upp i samband med olika typer av adaptioner. Något som 

Leitch har gemensamt med McFarlane i sina studier är att båda tar avstånd från de vanliga 

frågorna om trohet som adaptionsstudier så länge har kretsat kring. Givetvis berörs ämnet 

men däremot är det mer i syfte att kritisera den tidigare synen och på ett sätt argumentera för 

ett alternativt bemötande av frågor kring trohet (Leitch, 2007;20-21). 

 

David Bordwell och hans utformande av narratologin bör också uppmärksammas inför denna 

uppsats. I studier som kretsar kring filmadaptioner, åtminstone de som kretsar kring 

adaptioner av berättelsen, känns det självklart att narratologin spelar en enormt stor roll. 

Bordwell har i sina böcker Narration in the Fiction Film (1985) och Poetics of Cinema (2007) 

utvecklat en noggrann beskrivning av de olika delar som innefattar narrationen och hur vi som 

åskådare uppfattar denna. I den förstnämnda boken lägger Bordwell en solid grund till 

förståelsen för narrationen där han i tre delar förklarar vad narratiologin har innehållt, vad den 

bör innehålla och hur den fungerar inom olika stilar samt olika tidsskeden (Bordwell, 

1985;xii-xiii). Den andra boken tar även den upp förklaringar på narratologi genom att 

presentera tre delar, dessa delar består av en form av diskussion kring de teorier som berör 

narratologi generellt, en djupare studie i narrationens funktion och slutligen en djupare studie 

i hur stil påverkar narration (Bordwell, 2007;1-2). Dessa viktiga bidrag från Bordwell 

fungerar utmärkt i kombination med varandra eftersom den äldre Narration in the Fiction 

Film öppnar upp en grundläggande förståelse för narratologin och den nyare Poetics of 

Cinema fördjupar sig lite mer i dess funktioner. 
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Det är onekligen mestadels litteraturvetare, och nu de senaste decennierna filmvetare, som har 

visat intresse för hur filmadaptioner fungerar, men det finns även en till forskare som bör 

nämnas eftersom hon ger oss som studerar film och framför allt filmadaptioner en inblick i 

filmskaparens perspektiv. Sue Clayton som har varit med och både skrivit samt regisserat 

några engelska filmer har bidragit med en text vid namn Visual and performative elements in 

screen adaptation: A film-maker’s perspective (2007) som handlar om hennes sätt att bearbeta 

överföringen och adaptionen av litterära verk till film. Hon delar med sig av sina egna 

erfarenheter med de problem som kan uppstå när man adapterar perspektiv, identiteter och 

berättare (Clayton, 2007;144). Hennes text bidrar kanske inte till att utveckla varken teorier 

kring narratologi eller adaptioner, hon ger däremot oss som studerar dessa relationer en viktig 

inblick i filmskaparnas sätt att arbeta och tänka, detta kan i sin tur hjälpa oss att utveckla och 

förstärka den kunskap vi har om adaptioner.  

 

De forskare jag har nämnt anser jag vara de som stakat ut den grund som jag själv kommer att 

stå på under min studie inom ämnet filmadaptioner, givetvis finns det fler personer som 

deltagit i att förändra och utveckla vår kunskap inom ämnet. De jag har nämnt är däremot de 

som jag anser har bidragit mest till att forma den starka utgångspunkt till moderna 

adaptionsstudier som jag själv behöver. Med det sagt vill jag dock påstå att adaptionsstudier 

har missat eller ignorerat en viktig del i det som vi idag ser som en vanlig tendens inom film. 

Jag syftar på nya filmadaptioner på verk som redan har adapterats till filmmediet. Den relation 

som filmadaptioner, som baserar sig på samma originaltext, har med varandra har knappt 

nämnts i moderna adaptionsstudier. Dessa filmer befinner sig i en kategori som balanserar på 

en smal gräns mellan adaption och nyinspelning. Hur ser relationen ut mellan dessa filmer, är 

det endast den första adaptionen som är en äkta adaption där de övriga filmerna enbart är 

nyinspelningar? Eller kan denna relation vara mer komplicerad än så? Går det att adaptera en 

originaltext på två originella sätt? Jag anser att det är just på grund av dessa frågor som vi, 

som studerar filmadaptioner, måste sträcka oss längre än till bara jämförelsen mellan adaption 

och original, vi måste även jämföra adaption med adaption. 

 

1.2 Syfte 

Mitt syfte med denna uppsats är att jämföra Franklin J. Schaffners filmadaption Apornas 

planet (USA, 1968) med Tim Burtons senare filmadaption Apornas planet (USA, 2001) som 

båda påstår sig vara adaptioner av samma ursprungsroman, skriven av Pierre Boulle, med 

samma namn (Frankrike, 1963). Mitt mål är att studera relationen mellan primär och sekundär 
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adaption i denna berättelse där jag menar att den sekundära adaptionen har en mycket mer 

komplicerad relation eftersom denna inte bara bör förhålla sig till originaltexten men även den 

primära adaptionen. Jag tror att den sekundära adaptionens begränsningar i 

adaptionsprocessen av originaltexten påverkas markant av den primära adaptionen och dess 

val av adaptionsmetod. Förhoppningsvis kommer min studie att leda till en inblick i denna 

relation mellan primära och sekundära adaptioner samt vad det innebär att adaptera samma 

text flera gånger, men även bidra till en ingång till diskussion kring ämnet eftersom jag anser 

att forskningsfältet är i behov av detta.  

 

1.3 Avgränsningar 

Jag har begränsat min studie ganska kraftigt för att kunna göra en så djup och genomgående 

studie som möjligt. Området kring adaptioner är enormt och det går inte att under en C-

uppsats involvera allt, därför kommer min fokus att enbart ligga på en relation mellan två 

filmer. Jag är medveten om att detta är för smalt för att ge en överblick av hur den generella 

relationen mellan primära samt sekundära adaptioner fungerar, inte heller kommer jag att 

kunna bidra till en generell teori kring denna relation. Jag hoppas däremot att kunna ge ett 

konkret exempel på hur det kan se ut och något som kan fungera som en grund för vidare 

forskning. 

 

Jag kommer att begränsa mitt användande av materialet också. Jag är intresserad av 

adaptionernas relation till varandra, eller snarare den sekundära adaptionens relation till den 

primära. Romanen som är det huvudsakliga adapterade materialet i fråga kommer enbart 

användas för att fastställa vilken av filmerna som är mest hängiven denna samt vilka delar 

som är återkommande eller borttagna i båda adaptionerna. Jag kommer därför inte att lägga 

lika stor fokus på att analysera originalberättelsen i och med att den enbart kommer att 

fungera som mall för adaptionsprocessen. Även om frågan kring trohet kommer att dyka upp i 

studien så kommer det inte vara en dominerande faktor, det kommer enbart att fungera i syfte 

att plocka ut de delar som faktiskt har adapterats och för att peka ut hur delar av originalet 

blockeras för den sekundära adaptionen eftersom den primära redan adapterat dessa.  

 

Jag kommer även att undvika att svara på större frågor som berör filmindustrin som till 

exempel ekonomiska, tekniska, sociala och liknande aspekter. Mitt huvudsakliga mål är att 

studera relationen enbart utifrån ett narratologiskt perspektiv. Dessa andra aspekter är nog 

väsentliga för att förstå varför relationen är som den är och jag återkommer till det i slutet för 
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att diskutera möjliga spår som man kan fortsätta på i dessa typer av studier, men för att 

behålla en tajt utformning av uppsatsen kommer jag att undvika dem i mitt huvudsakliga 

arbete. Jag kommer heller inte att gå in allt för djupt på det som berör stilen i filmerna. Jag 

kommer att beröra ämnet lite grann eftersom vissa begrepp kräver det, däremot kommer jag 

att ha en starkare fokus på det som handlar om själva narrationen i berättelserna.  

 

2. TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Adaptioner 

De huvudsakliga källorna inom modern adaptionsteori som jag använder mig av är de som 

kommer från Brian McFarlane och Thomas M Leitch. De har bidragit mycket till 

omformandet av det vi känner till om adaptioner och de har även bidragit till att börja skaka 

loss teorierna från de grunder som är fast körda i aspekten av att adaptioner bör vara hängivna 

originalen. Jag kommer även in på Sue Clayton som erbjuder en intressant inblick i 

adaptionsprocessen från filmskaparens perspektiv. Jag kommer här att försöka sammanfatta 

de delar som jag finner viktigast i relation till min egen studie. 

 

2.1.1 Diskursen kring adaption 

McFarlane menar att det är troheten som dominerat kritiken mot adaptioner. Han menar att 

filmerna alltid ställts i kontrast med originaltexten och att originaltexten alltid varit den mest 

respekterade. Han menar även att det är just det här perspektivet i adaptionsstudier som är i 

störst behov av omskrivning. Kritiken kring troheten har alltid utgått ifrån att texten alltid 

skildrar rätt mening i en berättelse och att filmen i sin tur antingen följer denna mening eller 

på något sätt kränker denna (McFarlane, 1996;8). McFarlane nämner även att problemet med 

att man fokuserar på troheten har lett till att man förtryckt möjligheten till nya, potentiellt 

givande, förhållningssätt inom adaptionsstudier. Han menar bland annat att man har ignorerat 

konvergens mellan konstformer som kan vara en önskad, och kanske oundviklig, process i en 

rik kultur. Han fortsätter med att förklara att föreställningar kring intertextualitet representerar 

ett bättre bemötande av adaptioners relation till originalet, här citerar han Christopher Orr som 

menade att man inte ska fråga om den adapterade filmen är trogen källan utan snarare hur 

källan fungerar för att skapa filmens ideologi (McFarlane, 1996;10-11). 

 

Leitch skriver att adaptionsstudier har begränsat sig själva en längre tid bara för att de ser 

originaltexten som en kanonisk auktoritär diskurs och inte som en intern övertalande diskurs. 
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På så sätt har de vägrat lära sig att en text förblir levande endast om den kan omskrivas och 

för att förstå texten på bästa sätt krävs det att varje läsare skriver om den (Leitch, 2007;12-

13). Både McFarlane och Leitch verkar vara på samma spår vad gäller den kritik de riktar mot 

de äldre adaptionsstudierna.  

 

Leitch tar upp att när man betonar läskunnighet före litteraturen så menar man inte att alla 

adaptioner är lika värdefulla eller att de är lika bra som originalen. För oavsett hur bra 

adaptionen är kommer originaltexten alltid att vara bättre på att ”vara sig själv”. Han menar 

dock att det är ett trivialt påstående i och med att det är självklart på samma gång som det är 

självklart att en film är bättre på att vara sig själv. För att kunna studera adaptioner rättvist 

måste vi även studera originaltexten eftersom det är en del av inspirationen till adaptionen, 

detta har man traditionellt undvikit. Han fortsätter med att påstå att vi måste tänka om det hela 

med att originaltexten inte går att skrivas om och istället påstå att den måste skrivas om så att 

adaptionsstudierna kan involvera behovet av berättelsens förnyelse (Leitch, 2007;16).  

 

Clayton förklara även hon problem och begränsningar med adaptionsstudier och teorier. Ett 

av dessa problem, kanske det problem som diskuteras mest inom moderna adaptionsstudier är 

behovet av trohet till originalet (Clayton, 2007;129). Hon nämner även att trots nya 

förändringar i adaptionsteori ses originaltexterna som oproblematisk läsning och problemen i 

adaptioner lokaliseras till adaptionerna själva (Clayton, 2007;130).  

 

2.1.2 Ett nytt tillvägagångssätt 

McFarlane kommer först in på den narrativa delen här och menar att romanen och filmen har 

olika funktioner i narrationen. Han menar att vissa saker går att föra över till det nya mediet 

men att andra kräver det som han kallar för korrekt anpassning. Därför skiljer McFarlane på 

överföring och adaption igenom hela sin bok. Han menar med överföring det narrativa 

material som kan föras över obehindrat och adaptionen är det som kräver en 

anpassningsprocess för att passa in det nya materialet i det nya mediet. Han fortsätter sedan 

med att komma in på narrativa funktioner som Roland Barthes har diskuterat. Ett av de 

begrepp som McFarlane använder mycket igenom sin bok är det som kallas för kardinala 

funktioner (eller kärnor). Dessa är viktiga händelser i narrationen som öppnar upp möjligheter 

för konsekvenser som i sin tur krävs för att utveckla berättelsen. Ett exempel vore om person 

a gör fel och person b blir arg, detta kan tolkas som en kardinal funktion eftersom det leder till 

konsekvenser som båda måste hantera på ett eller annat sätt (McFarlane, 1996;12-13).  
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McFarlane kommer sedan in på olika termer, där en av dem är ennuciated och ennunciation, 

det vill säga att det ennunciated är ett slags händelseförlopp och ennunciation är i sin tur hur 

det här händelseförloppet framställs. Han menar att metoderna som romanen använder för 

ennunciation är sådana som filmen inte har tillgång till, men filmen har egna metoder för att 

kunna kompensera för dessa (McFarlane, 1996;20).  

 

McFarlane tar även upp en agenda för kommande studier. Han menar att det kommer alltid att 

finnas ett intresse för adaptionsstudier och därför är det viktigt att framföra en objektiv och 

systematisk modell för dessa studier. Han delar in detta i två generella delar vilket är det han 

tidigare nämnt om överföring och korrekt anpassning. Vad gäller överföring så kommer han 

in på tre områden vilket är berättelse/handlingsdistinktion, identifikation av 

karaktärsfunktioner och identifikation av mytiska och/eller psykologiska mönster. 

• Berättelse/handlingsdistinktion. Han menar att berättelsen är den uppbyggnad av 

händelser som sker, det råa materialet så att säga. Handlingen representerar i sin tur 

hur berättelsen framställs. Originaltexten och filmen kan båda ha samma berättelse 

men de skiljs åt i handlingen eftersom de framför allt har olika strategier för att 

framföra handlingen. 

• Identifikation av karaktärsfunktioner. Här menar han att man kan studera karaktärerna 

och se hur de skildras i filmen, detta kan ge en inblick i hur trogen filmen vill vara den 

fundamentala strukturen i originalet. 

• Identifikation av mytiska och/eller psykologiska mönster. McFarlane menar att de 

mytiska och psykologiska elementen i en text är grundade i själva berättelsen och kan 

därför överföras till filmen i och med att de inte är beroende av mediet (McFarlane, 

1996;23-25). 

McFarlane kommer sedan in på korrekt anpassning vilket rör de delar av originaltexten som 

inte kan överföras. Han menar att det är det så kallade ennunciation. Här delar han in texten i 

fyra delar: två betecknande system, romanens linjäritet kontra filmens rumslighet, koder och 

berättelser berättade och presenterade. 

• Två betecknande system. Här menar han att romanen fungerar utifrån ett verbalt 

system men filmen fungerar utifrån ett visuellt, ljud och verbalt system. Detta 

begränsar till exempel åskådaren från att skapa en visuell bild av berättelsen, som 

denna skulle göra i romanen, i film. 
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• Romanens linjäritet kontra filmens rumslighet. Här tar han upp att vi läser romanen 

ord för ord men det kan inte ses som samma sak som att se en film bild för bild. 

Anledningen till detta är för att bilderna i filmen skapar i första hand visningstid och 

inte läsningstid, men även det att bilden vi får är mer komplex och innehåller mer 

information än vad ett ord gör. 

• Koder. McFarlane menar att filmen inte har, till skillnad från verbalt språk, ett 

vokabulär och förlitar sig därför på koder. Han använder som ett exempel det när 

filmer tonas in och ut att vi tolkar det som att en viss tid har gått mellan scenerna. Han 

menar att det finns fyra olika grupper av koder som vi använder i film, dessa är 

språkliga koder, visuella koder, icke-språkliga ljud-koder och kulturella koder. 

• Berättelsers berättande och presenterande. Skillnaden mellan hur dessa två medier 

framställer sina berättelser är att filmen inte behöver berätta den i och med att den kan 

presentera den. Boken i sin tur måste berätta den (McFarlane, 1996;26-29). 

 

2.1.3 Cape Fear (USA, 1991) 

I den här analysen som McFarlane gör finns det några intressanta aspekter, dels det att filmen 

i fokus förändrar originaltexten ganska markant, det har även gått en lång tid mellan originalet 

och den här filmen samt det att detta är den andra filmatiseringen av berättelsen (McFarlane, 

1996;171). Generellt behåller dock filmen den grundläggande strukturen i berättelsens 

händelser (McFarlane, 1996;174). De kardinala funktionerna i berättelsen finns kvar i sin 

simplaste form. McFarlane pekar ut dem som början där antagonisten söker hämnd, mitten där 

protagonistens familj blir hotad och slutet där antagonisten besegras av protagonisten 

(McFarlane, 1996;175). De största förändringarna sker i karaktärsfunktionerna, han menar att 

romanen har en tydlig kontrast mellan protagonist och antagonist där den förstnämnda är 

tydligt god och den sistnämnda tydligt ond, denna gräns blir mer utsuddad i filmen. Givetvis 

ska de fortfarande tolkas utifrån samma syn men karaktärerna är mindre goda och mindre 

onda (McFarlane, 1996;178-179). Den speciella fokusen i McFarlanes analys av Cape Fear 

handlar om när filmadaptioner kommer ut en lång tid efter att originalberättelsen har gjort det. 

McFarlane menar att ideologier, censur och den estetiska miljön hinner förändras under den 

tiden (McFarlane, 1996;187). Han menar att den här filmen inte bara fungerar som en version 

av berättelsen som utnyttjar förändringar i klimatet sedan originalet kom utan även som en 

slags kritisk kommentar till originalet och den första filmen (McFarlane, 1996;192).  
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2.1.4 Mellan adaption och anspelning 

Alla adaptioner är inte gjorda på samma sätt. Leitch refererar till Geoffrey Wagner som påstår 

att det finns tre typer av adaptioner. Införlivande, vilket syftar på en adaption som är så trogen 

originalet så mycket som möjligt; kommenterande, där man medvetet har förändrat 

berättelsen; och slutligen analogisk vars mål är att förändra berättelsen enbart för att man vill 

göra ett nytt konstverk (Leitch, 2007;93). Leitch menar däremot att man bör utveckla en 

detaljerad grammatik där man bryter ner hur adaptioner fungerar. Detta gör han med tio 

strategier: 

1. Firanden, här är målet att vara trogen originalet så mycket som möjligt. Dessa föredrar 

boken före filmen. 

2. Anpassande, här är tanken att man anpassar berättelsen utifrån olika krav. Här finns 

det fem metoder som nämns. 1. Kompression, en roman på trehundra sidor måste 

komprimeras för att få plats på en film. 2. Expansion, inte lika vanlig men händer när 

en film skapas av en kortberättelse. 3. Korrektion, när filmer rättar till saker som den 

anser som brister i originalet. 4. Uppdaterande, där man gör handlingen modernare än 

vad den var i originalet. 5. Överlagring, där man använder sig av mer än en källa till 

inspiration. 

3. Neoklassisk imitation, där man tar en klassisk berättelse och gör om den i en ny miljö i 

och med att berättelsen är universell. 

4. Revideringar, det här handlar om att man har som mål att skriva om hela berättelsen. 

5. Kolonisation, här handlar det om att slå sig ihop med en text för att breda ut sin film, 

det kan handla om olika nationer men även olika genres etcetera. 

6. Dekonstruktiva, dessa är inte nödvändigtvis adaptioner utan adaptioner på adaptioner, 

dessa filmer fokuserar på problemet i själva produktionen. 

7. Analoga, dessa grundar sig mest på en formel i en berättelse och inte nödvändigtvis på 

berättelsen i sig. 

8. Parodi och pastich, detta syftar till att antingen göra satir av originalet eller göra något 

i samma stil som originalet. 

9. Sekundära, tertiära och kvartära, dessa handlar om adaptioner som görs i ett medium 

med redan gjorda adaptioner. 

10. Anspelande, alla filmer är anspelande och det går inte att tänka sig en film som inte 

citerar eller refererar till en annan text (Leitch, 2007;96-123). 

 

 



 11  

2.1.5 Hur filmskaparen adapterar 

Clayton förklarar att när hon återvände till spelfilm på 1990-talet så ville hon börja utveckla 

adapterat material med olika frågor och teman, dessa identifierade hon i originaltexterna och 

önskade att expandera (Clayton, 2007;135). I hennes film The Last Crop (Australien, 1990), 

som handlar om en städerska som städar rika människors hus och låter hennes fattiga grannar 

bo i dem undertiden som ägarna är bortresta, valde hon att fokusera på den Robin Hood 

liknande tjänst som städerskan gör när hon lånar ut de rikas hus till de fattiga. Clayton menar 

att den delen inte var en fokus i berättelsen i sig men att hon ville göra den central för 

organiseringen av narrationen. Hon valde också att bygga berättelsen utifrån städerskan själv 

och inte ifrån hennes dotter som var fallet i originalet. Hon fortsätter med att förklara att 

hennes mål var att betona kulturella värden och nationalitet i Australien eftersom det skedde 

en ganska kraftig utveckling kring det just för stunden (Clayton, 2007;136).  

 

Den sista filmen som hon gjort och som hon nämner är När Finbar försvann (Irland & 

Sverige, 1996). Här menar Clayton att hon hållit fast vid metaforen från originalet, det vill 

säga drömmen om ett nytt Europa som alla vill ha men som befinner sig utanför det samhälle 

som man lever i. Hon fortsätter dock att förklara att hon har ändrat på åtminstone två saker, 

dels är det namnet som gick från Rory i originalet till Finbar i filmen och så har hon 

expanderat det geografiska läget i berättelsen. I boken hamnar Rory/Finbar i en svensk stad 

men i filmen har karaktären hamnat i det svenska lapplandet istället. Hon valde denna 

förändring i miljö för att situationen i Lappland, med de lokala invånarna och de finländska 

immigrerande arbetarna, presenterade en miljö där immigrering och malplacering var tydlig 

(Clayton, 2007;139-141). Om något så är det här ett tecken på den intertextualitet som 

McFarlane argumenterat för. Clayton menar helt enkelt att det inte enbart varit originaltexten 

som fungerat som källa men även andra berättelser och även sociala förhållanden. 

 

2.1.6 Sanna och falska nyinspelningar 

Slutligen vill jag även tillägga en del ur antologin Dead Ringers (2002) om begreppen 

”sanna” och ”falska” nyinspelningar. Jennifer Forrest och Leonard R. Koos refererar till ett 

nummer av CinémAction där Daniel Protopopof och Michel Serceau skriver om just dessa 

begrepp. De menar att varje nyinspelning är en tolkning av originalet och på så sätt en slags 

omtolkning, men om det sedan är en sann eller falsk nyinspelning beror på filmskaparen och 

hans personliga tolkning, det kan även bero på filmskaparens vilja att vara en auteur, det vill 

säga om han/hon är intresserad av att lägga en personlig prägel på filmen. Protopopof och 
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Serceau menar att om målet är att tjäna pengar på en film som återskapar berättelsen i den 

första filmen, vilket även kräver att den blir ett plagiat, så är det en sann nyinspelning. Den 

falska är sedan ingen nyinspelning alls utan snarare en adaption av berättelsen i originalfilmen 

(Forrest & Koos, 2002:20-21). 

 

2.2 Narratologi 

När det kommer till tidigare forskning inom narratologi så är det David Bordwell som står 

som en given källa. Han erbjuder tydlig insikt i många aspekter inom förståelsen för 

narratologi. För mina studier vars mål är att studera just relationen mellan filmer och litteratur 

på ett narrativt plan så är detta oerhört värdefullt. Jag har här försökt sammanfatta viktiga 

aspekter som Bordwell nämner som även jag har nytta av i min studie. 

 

2.2.1 Film poetik 

Bordwell menar att poetiken handlar mycket om att använda konventioner och dessa i sin tur 

ligger mellan begreppsmässiga distinktioner och sociala normer (Bordwell, 2007;15). Han 

argumenterar även för att poetiken inte enbart handlar om beskrivningar och klassifikationer. 

Han nämner till exempel att poetiken inte är bunden till inneboende förklaringar inom film 

och konst etcetera. Han menar att det inte finns något som hindrar poetiken från att diskutera 

ekonomi, ideologi, kulturer och liknande. Bordell skriver även om att poetiken inte begränsar 

sig till vad filmer menar, givetvis är det en stor del av vad poetiken gör men inom en smalare 

definition av ”vad filmer menar”, det vill säga hur den avläses, så behöver det inte vara ett av 

poetikens mål. Filmer har många effekter, allt från perceptuella till konceptuella, som 

filmtolkningar inte belyser och därför kan dessa vara av intresse för poetiska studier inom 

film (Bordwell, 2007;16) 

 

Bordwell tar upp det som han kallar för den poetiska trefoten. Han menar att det finns tre 

olika områden att studera. Det första är det tematiska vilket handlar om att studera ämne och 

tema som komponenter i en konstruktiv process. Till exempel kan man studera religiösa 

teman och stereotyper.  Den andra foten är den storskaliga formen, här menar Bordwell att de 

som studerar film inte har lika klara förutsättningar som de som studerar litteratur eftersom 

filmvetaren saknar termer kring formen och dynamiken av en hel film. Han menar däremot att 

filmvetaren kan välja att fokusera på narrationen istället eftersom det är den fundamentala 

konstruktiva principen i film. Det tredje området är den stilistiska vilket fokuserar på 
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materialet och mönstringen i filmen som en komponent till den konstruktiva processen 

(Bordwell, 2007;17-19).  

 

2.2.2 Klassisk narration 

När det kommer till narration inom klassisk Hollywoodfilm är det en väldigt karaktärsbunden 

fabula där det finns ett klart mål som ska uppfyllas. På sujettnivå handlar det för det mesta om 

att en situation har blivit störd och måste repareras. Bordwell menar också att den klassiska 

sujetten består av två spår i handlingen. Den ena är en heterosexuell romans och den andra 

handlar om en helt annan situation som till exempel ett krig, arbete, ett uppdrag eller rent av 

en annan relation. Båda dessa linjer i sujett har ett eget mål, hinder och klimax (Bordwell, 

1985;157). Bordwell menar också att den klassiska sujetten även har som mål att skapa total 

kunskap till slut, detta jämför han med filmer som handlar om mysterier. Han menar att det är 

som mest synligt i dessa filmer eftersom de till slut avslöjar den stora hemligheten som den 

undanhållit från åskådaren (Bordwell, 1985;158-159).  

 

2.2.3 Konstruktivism och scheman 

Bordwell utgår ifrån åskådarens uppfattning och kognition när han skriver om åskådarens roll 

i filmers narration. Han utgår även ifrån det som kallas konstruktivism, det vill säga att man 

tänker och uppfattar aktivt samt att det är en målinriktad process (Bordwell, 1985;30). Vad 

gäller kognition och uppfattning så kallar Bordwell dessa för narrativa normer vilket han 

menar är mönster i narration, tema, stil och liknande, vilka i sin tur används ofta och blir 

därför så kallade normer. Han fortsätter med att förklara att ett normdrivet system använder 

sig av vinkar för att få åskådaren att skapa hypoteser kring det som sker. Detta sker genom att 

åskådaren använder en mängd relevant kunskap i samband med vinkarna, denna kunskap 

kallar Bordwell för schema baserad kunskap. Ett schema är en kunskapsstruktur som tillåter 

oss att ta förgivet mer än vad som berättas. Till exempel när en bil går sönder så kan vi ta för 

givet hur föraren kommer att agera för att försöka få igång den igen (Bordwell, 2007;137).  

 

2.2.4 Fabula, sujett och stil 

Bordwell kommer även in på fabula, sujett och stil när han förklarar hur narrationen i film 

fungerar. Han menar att fabulan är den fiktiva värld som berättelsen utspelar sig i. Däremot är 

fabulan aldrig synlig utan det är åskådaren själv som konstruerar denna värld utifrån det som 

denna upplever i filmen. Det som presenteras i filmen är i sin tur sujetten, när en karaktär 

berättar något uppfattar åskådaren detta och kopplar samman detta till den fiktiva världen. 
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Kort och gott kan man säga att filmen presenterar sujetten och åskådaren skapar fabulan 

utifrån sujetten. När Bordwell kommer in på stil menar han att stil fungerar tillsammans med 

sujetten i skapandet av fabulan. Skillnaden mellan sujett och stil är dock det att sujett handlar 

mer om den dramaturgiska processen i filmens narration samtidigt som stilen mer handlar om 

den tekniska aspekten som till exempel kamerarörelser, ljus och liknande (Bordwell, 1985;49-

50). När Bordwell diskuterar relationen mellan sujett och fabula så kommer han även in på 

det han kallar för redundans, ett slags överflöd av information. Bordwell tar upp att i fabulan 

kan redundansen ske genom att viss information kring till exempel en karaktär dyker upp från 

olika håll, kanske säger en annan karaktär något om en annan och senare säger en helt ny 

karaktär samma sak. I sujetten kan detta ske genom att narrationen håller fast vid ett visst 

perspektiv eller upprepar narrationens egna kommentarer på en viss händelse, är det någon 

som till exempel framställs som ond kan det hända att denna framställs som ond fler gånger i 

filmen. (Bordwell, 1985;56-57).  

 

2.2.5 Kunskap, självmedvetande och meddelsamhet 

Vad gäller kunskapen menar Bordwell att en films narration kan ha mer eller mindre kunskap 

om den fabula som den är tänkt att representera. Alla filmer väljer att tillämpa normer utifrån 

relevant kunskap för att vi som åskådare ska skapa den fabula som narrationen vill att vi ska 

skapa (Bordwell, 1985;57). Självmedvetandet handlar om hur narrationen är medveten om att 

en berättelse berättas för åskådaren. Bordwell menar att alla filmer är självmedvetande men i 

olika grader. Man märker av detta mest genom att se hur filmen placerar olika scener och 

händelser. Om filmen vill att vi ska fokusera på en viss karaktär väljer den att hålla kamerans 

fokus på denna. Man kan givetvis arbeta emot detta för att ge ett annat intryck men det är 

fortfarande en medveten metod för att berätta något (Bordwell, 1985;58). Meddelsamheten 

kopplas i sin tur till hur mycket narrationen är villig att dela med sig av den kunskap den har. 

Narrationen kan till exempel under filmens gång bevisa att denna har karaktärers egna synfält 

tillgänglig men i andra stunder kan den välja att inte dela med sig av den kunskapen, oftast 

beror det på att narrationen sparar denna information till senare. Med andra ord kan 

narrationen i filmen avgöra hur meddelsam denna vill vara i berättandet av det som involverar 

fabulan (Bordwell, 1985;59). 

 

2.2.6 Protagonisten 

När det kommer till protagonisten menar Bordwell att man tar förgivet att det ska finnas en 

protagonist i alla filmer, en karaktär som allt handlar om. Protagonisten kan vara en mängd 
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olika karaktärer, det kan vara den mäktigaste karaktären, den vi känner mest sympati för, den 

som har värderingar mest lika våra egna eller den som påverkas mest av förändringarna i 

händelserna. Bordwell menar dock att dessa drag inte alltid räcker för att peka ut 

protagonisten. Han menar istället att den karaktär som ger dramat sin speciella böjning är 

troligtvis protagonisten. Protagonisten är så att säga den första kämpen samtidigt som 

antagonisten är kämpen som utmanar protagonisten. Man kan även tolka att den karaktär som 

syns mest i filmen är den som är protagonisten (Bordwell, 2007;90-91). Borwell menar också 

att det inte verkar finnas något exakt sätt för oss att peka ut protagonisten i en film, han menar 

att vi underförstått prövar karaktärens plats i berättelsen, dennas roll i strukturen och dennas 

framträdande i narrationen. Bordwell tar dock upp att i film, till skillnad från andra 

konstformer, finns det ännu en aspekt som oftast hjälper oss att peka ut protagonisten och det 

är det att det oftast är den kändaste skådespelaren som spelar denna (Bordwell, 2007;92). 

 

2.2.7 Handlingens struktur 

Det Bordwell menar med handlingens struktur är hur sujetten är mönstrad och inte hur det 

leder upp till fabulans konstruktion. Han förklarar detta genom att jämföra filmen med en 

byggnad. Om själva filmen är hela byggnaden så är handlingsstrukturen ritningarna till denna. 

Han tar också upp att den generella synen på handlingen är att den är indelad i tre delar, 

början, mitten (klimax) och slutet (antiklimax) (Bordwell, 2007;102-103). Han tar även upp 

en annan struktur som Kristin Thompson har tagit fram. Denna del är istället indelad i fyra 

delar. Strukturen börjar med en uppbyggnad där protagonistens mål fastställs, detta följs av 

komplikationsdelen som rent av kan nollställa uppbyggnaden och på så sätt fungera som en 

återuppbyggnad. Efter detta följer utvecklings delen av berättelsen och denna avslutas 

troligtvis med någon form av händelse som sätter protagonistens mål i fara. Slutligen kommer 

den sista delen vilket är klimaxen där protagonisten uppnår eller misslyckas med sitt mål 

(Bordwell, 2007;105). Detta kan givetvis ändras i filmer beroende på deras längd, ibland kan 

komplikations- eller utvecklingsdelen tas bort om det är en kortare film och är det en längre 

film så kan det läggas till en extra sektion så att det finns till exempel två komplikationer 

(Bordwell, 2007;106).  

 

2.2.8 Den narrativa världen 

Bordwell skriver att filmen utnyttjar åskådarens metoder som denna använder i verkligheten 

för att även beskriva filmens värld. Det resulterar i att vi som åskådare läser av den fiktiva 

världen mycket naturligt och att det i sin tur leder till att vi inte märker av hur berättelsen blir 
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berättad, på det här sättet bryr vi oss inte om hur narrationen fungerar men däremot fokuserar 

vi på vad det är den försöker berätta (Bordwell, 2007;111). Han tar även upp att vi utgår ifrån 

den riktiga världen när vi bildar en uppfattning av karaktärerna i film. Vi tar förgivet att 

karaktärerna har riktiga personligheter och allt som hör till även om dessa inte alltid framgår, 

detta tillåter oss att fylla i luckor i berättelsen. Bordwell menar också att när detta sker så är 

det oftast snabba och fördomsfulla slutsatser som i många fall grundar sig på stereotyper. 

Tillskillnad från litteraturen presenterar film sina karaktärer med tydliga och lätt identifierade 

personligheter för att bygga upp berättelsen kring dem (Bordwell, 2007;113). Det här 

påståendet går lite hand i hand med det som Bordwell tog upp tidigare om scheman.  

 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

3.1 Adaptioner 

Jag anser att jag tar plats vid McFarlanes och Leitch sida eftersom jag håller med om deras 

påståenden kring trohet mellan adaption och originaltext. Det McFarlane tar upp om 

intertextualitet och att konvergens inom konstformer kan leda till en rikare kultur tycker jag är 

ett klokt påstående, samma gäller Leitch påstående om att texter endast lever vidare om de 

skrivs om eftersom omskrivning faktiskt tillåter originaltexten att uppdatera sig själv för att 

passa in i det samhällsklimat som råder. Jag håller även med om det Leitch påstår om 

relationen mellan film och litteratur, men jag kan inte låta bli att fundera på hur relationen 

mellan film och film ser ut. Kan båda adaptionerna vara lika bra på att vara sig själva eller är 

det enbart den första filmen som har bäst förutsättning för detta? Jag tror att den primära 

adaptionen har bäst förutsättning, men jag tror även att mycket hänger på vad den primära 

adaptionen väljer att adaptera från originalet. Vad sedan gäller just troheten och originalet 

som oproblematisk läsning så håller jag delvis med, men jag måste ändå påstå att originalet på 

ett sätt är oproblematisk läsning, i alla fall om man ser utifrån berättelsen. Originalet är ju 

givetvis den version som är mest hängiven berättelsen i och med att denna har skapat den. Jag 

anser däremot att det är fel att påstå att bara adaptionen är intertextuel eftersom originalet, 

högst sannolikt, även den adapterat olika delar från tidigare verk, vare sig det är från samma 

medium eller något annat. Den stora skillnaden är den att originalet adapterar delar, mestadels 

tekniker och idéer, från ett mycket bredare område och därför är det svårt att lokalisera 

ursprungskällorna. 
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Vad gäller det nya tillvägagångssättet som McFarlane nämner med bland annat kardinala 

funktioner, överföring och adaption så kommer jag att använda mig mycket av detta för att 

identifiera de viktiga delarna i berättelsen, men även vilka delar som har överförts samt 

adapterats. Jag finner de påståenden McFarlane gör viktiga i och med att det skiljer på det 

som går att föra över direkt och det som faktiskt kräver anpassning. Jag tror även att de delar 

som går att föra över även går att adaptera, detta tror jag är framför allt synligt i den 

sekundära adaptionen. Jag tycker även att mallen för fortsatta studier som McFarlane tar upp 

är oerhört användbar för mig när jag kommer att studera filmernas relation till originaltexten, 

vilket i sin tur kommer att leda till en god förutsättning för jämförelse mellan filmerna själva. 

Jag kommer dock inte att gå in allt för mycket på det här med ennunciated och ennunciation i 

min studie eftersom jag inte tror att detta kan hjälpa mig i studiet av filmerna. Det kan 

däremot vara bra att nämna just de här begreppen i och med att det är en del av det hinder som 

filmadaptioner möter i litteraturen. 

 

Leitch tar ju även han upp intressanta aspekter på adaptioner. Han har kanske inte någon mall 

för hur man ska studera dessa som McFarlane har, men han har däremot stakat ut intressanta 

begrepp som kan förklara en hel del om de relationer som jag kommer att stötta på och 

studera. Jag kommer bland annat att återkomma till de grammatiska grunderna som Leitch tar 

upp. Det kommer vara till stor hjälp för mig när jag pekar ut möjliga olikheter eller likheter, 

men även i min diskussion kring relationen mellan primär och sekundär adaption. 

 

Vad gäller det som Forrest och Koos tar upp i sin antologi om sanna och falska 

nyinspelningar så är det i första hand riktat på filmer som faktiskt utger sig för att vara 

nyinspelningar och inte adaptioner. Jag menar dock att om man ska studera relationen mellan 

primär och sekundär adaption kan de här begreppen vara väldigt användbara. För oavsett om 

en sekundär adaption vill vara en helt ny adaption och inte ha någon som helst förbindelse till 

den primära adaptionen måste denna ändå adaptera samma grundläggande funktioner som den 

primära har gjort. Jag tror helt enkelt att det är svårt, om inte omöjligt, för en sekundär 

adaption att adaptera originaltexten utan att förhålla sig till den primära adaptionen. Jag 

kommer därför att använda mig av begreppen i min studie och därför kan det vara nödvändigt 

att presentera dessa redan nu.  
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3.2 Narratologi 

Det poetiska perspektivet som Bordwell skriver om kommer att följa med min analys i denna 

studie eftersom den poetiska trefoten är en bra grund för att studera den konstruktiva 

processen som filmerna håller på med. Jag hoppas att detta perspektiv tillsammans med 

perspektiv från adaptionsteorierna kan bidra till en intressant analys av mitt material. Jag 

kommer även att leta efter den klassiska narrationsstrukturen när jag studerar filmerna 

eftersom jag tror att de kan följa denna formel ganska noggrant. 

 

Jag finner också hela påståendet om scheman och det faktum att film använder dessa för att få 

oss att skapa hypoteser i narrationen väldigt intressant. Scheman kommer att vara ett av de 

begrepp som kommer att återkomma i min egen analys av filmerna eftersom jag tycker att det 

förklarar vår uppfattning av presenterade situationer mycket bra. De schemabaserade 

kunskaperna i samband med filmerna, kanske mest av allt den sekundära adaptionen, kommer 

vara breda i och med att det är en känd berättelse som återges och därför har nog en stor del 

av åskådarna färdiga scheman för delar i filmerna. Jag tror även att filmerna kan, om de vill, 

utnyttja åskådarens tidigare scheman för att ge ett helt nytt intryck och även förvåna 

åskådaren. 

 

Även begreppen fabula, sujett och stil, med det sistnämnda i något mindre utsträckning, 

kommer att återkomma i min studie av berättelserna och deras fiktiva världar. De här 

begreppen ser jag som viktiga för att kunna poängtera hur och var berättelserna skiljer sig åt 

men även var de är lika varandra i adaptionerna. De här begreppen kommer att varvas med 

kardinala funktioner, karaktärs funktioner och liknande begrepp ifrån adaptionsteorin 

eftersom de ligger ganska nära varandra. Redundansen i sin tur kommer givetvis vara ett 

viktigt begrepp när jag ska peka ut karaktärer och deras funktioner i berättelserna. 

 

Jag tycker att den tre delade handlingsstrukturen som Bordwell också nämner låter som en bra 

generell syn på hur berättelser ser ut. Jag tror däremot att den struktur som Thompson nämner, 

det vill säga den som är indelad i fyra delar istället för tre, är den som kan vara bäst lämpad 

för noggrannare studier. Jag kommer därför att utgå ifrån den i min analys av de olika delarna 

i filmernas strukturer. Jag tror att det kan vara viktigt, åtminstone i filmen, att peka ut dessa 

eftersom de är ganska betydelsefulla när man försöker bibehålla de kardinala funktionerna i 

original texten. 
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Jag kommer även att se på de saker som Bordwell nämner om den narrativa världen när jag 

studerar filmerna. Jag skulle dock vilja utveckla Bordwells påstående också och mena att 

utifrån studier av adaptioner tar vi förgivet mer av berättelsen om vi känner till 

ursprungstexten och möjliga andra adaptioner av denna. Till exempel med just Apornas planet 

tar nog de flesta förgivet att protagonisten inte kommer att bli mottagen på ett fredligt sätt i 

och med att denna inte blivit det i de tidigare versionerna av berättelsen. En annan del som 

berör detta är det som Bordwell tar upp om meddelsamhet och självmedvetande i narrationen. 

Båda adaptionerna, återigen med den sekundära som mer tydlig, kommer att vara medvetna 

om att åskådaren kan ha tidigare erfarenhet av det som filmen ska berätta och därför kommer 

de att dels ta förgivet kunskap hos åskådaren men jag tror att de även kan ändra situationer i 

berättelsen för att lura åskådaren att ta förgivet något som i sin tur inte kommer att bekräftas. 

Jag tror att detta kan vara vanligare i relationen mellan filmerna eftersom de tillhör samma 

medium men att det är fullt möjligt i relationen mellan film och litteratur också. 

 

4. MATERIAL OCH METOD 

4.1 Material och urval 

I den här studien kommer jag att utgå från tre versioner av en och samma berättelse, det vill 

säga Apornas planet. Den första versionen som kommer att vara den som jag betrakta som 

den mall som filmskaparna har följt är originalromanen skriven av Pierre Boulle 1963. Det 

huvudsakliga materialet som jag kommer att studera kommer däremot att vara de som jag 

påstår är version två samt tre av den här berättelsen nämligen den första filmadaptionen från 

1968 och den andra från 2001, båda med samma namn som originalet.  

 

Filmen från 1968 är regisserad av Franklin J. Schaffner och har som dess stora 

skådespelardragplåster Charlton Heston i spetsen. Filmen blev väl bemöt av kritiker och 

klassas idag som en klassiker inom amerikanskfilm och som en av de bästa filmer 

producerade just det året. Den andra adaptionen från 2001 är regisserad av Tim Burton som 

själv påstår att filmen är en helt ny adaption och inte en nyinspelning av filmen från 1968 

(IMDB). Även denna film har kända namn bland skådespelarna som till exempel Mark 

Wahlberg, Tim Roth och Helena Bonham Carter. Till och med Charlton Heston själv gör en 

liten roll i filmen. Filmen blev en kassasuccé men trots detta blev den inte lika väl bemött som 

den första adaptionen av kritiker.  
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Jag har valt just dessa två filmer eftersom berättelsen är väldigt populär och har skapat en 

mängd olika verk i olika medier. Filmen från 1968 har bara den fått 4 uppföljare, berättelsen 

har adapterats som tv-serie (både tecknad och otecknad), serietidningar, tv-spel och nu 2011 

har en ny Apornas planet dykt upp på biograferna som sägs vara den första filmen i en ny 

serie av filmer baserade på denna berättelse. Den här berättelsen är fortfarande oerhört 

populär att adaptera och därför ser jag det som självklart att den är intressant att studera. Det 

är även intressant att studera just dessa filmer eftersom de blivit mottagna på så olika sätt. Jag 

har valt att enbart studera de här tre versionerna av berättelsen eftersom jag har ett ganska 

begränsat utrymme i mina studier och eftersom dessa tre har den självklaraste relationen 

mellan varandra i och med att båda filmerna handlar om samma situation som original texten. 

Jag har även begränsat mig till enbart den här berättelsen eftersom jag vill ge en mer 

detaljerad studie av något mindre än en ytlig studie på något stort. Att studera flera olika 

litterära berättelser med respektive primär och sekundär adaption skulle sänka kvalitén på 

studien. 

 

4.2 Metod och upplägg 

Min analys av materialet kommer att gå till på så sätt att jag fokuserar mest på analysen av 

filmerna eftersom det är den relation de har med varandra som kommer att vara mitt mål att 

studera. Jag kommer dock att göra en lätt analys på boken med eftersom jag finner det viktigt 

att peka ut vissa funktioner i narrationen som är väsentliga för berättelsen. I min analys av 

boken kommer jag att peka ut kardinala funktioner, karaktärs funktioner och liknande för att 

använda dessa som en mall i jämförelsen med filmerna.  

 

Filmerna kommer jag att analysera utifrån ett neoformalistiskt perspektiv eftersom jag anser 

att denna metod har störst potential att bidra med något i studier inom narratologi, framför allt 

eftersom jag grundar mina teorier i det Bordwell har tagit upp om ämnet. Jag kommer även att 

låna begrepp som McFarlane har tagit upp i sin bok Novel to Film: an Introduction to the 

Theory of Adaptations, framför allt för att kunna peka ut de delar som överförs och de delar 

som adapteras. Jag kommer även att peka ut helt nya delar om dessa finns i filmerna. Jag 

kommer också att studera de kardinala funktionerna, karaktärs funktionerna och andra möjliga 

delar som jag lyckas plocka ut ur originaltexten för att kunna peka ut hur filmerna förhåller 

sig till originalet.  
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Upplägget i analyserna kommer att vara som så att jag börjar med originalet där jag kommer 

att redovisa kort för berättelsen, sedan kommer jag att redovisa en kort analys av de viktigaste 

delarna och karaktärerna i narrationen. Efter detta kommer jag att redovisa filmen från 1968 

och jämföra denna med originalet genom att analysera dess viktiga delar och karaktärer. Jag 

kommer även att föra en kort diskussion kring hur narrationen har adapterats. Efter detta gör 

jag samma sak med filmen från 2001 för att avslutningsvis i min analys jämföra filmernas 

narration och sätt att adaptera originalet med varandra utifrån den relation, som primär och 

sekundär adaption, de har med varandra. 

 

4.3 Metodproblem 

Det finns några mindre problem som jag kan finna i det sätt som jag kommer att arbeta. Först 

har vi det att jag tillhör en yngre generation som kanske är mer van vid det sätt som filmen 

från 2001 skildras. Jag kan därför, i värst fall, gå miste om olika aspekter som berör boken 

och den först filmen som båda är från 1960-talet. Jag tror däremot inte att detta kommer att 

påverka arbetet allt för negativt eftersom mitt mål är att studera skillnaden mellan filmerna 

och denna bör vara tydlig oavsett hur van jag är vid de olika versionerna. Jag tror att det 

viktigaste som jag går miste om är kännedomen om det sociala klimatet på 1960-talet, men 

även det är inte något som jag kommer att lägga allt för mycket energi på och därför tror jag 

inte att det är ett för stort hinder. 

 

En annan del, som jag kan tycka är lite av ett större problem, är det faktum att jag inte 

kommer att ta hänsyn till auteurteorier i min analys. Detta kan påverka hur jag tolkar 

förändringarna i de olika versionerna eftersom det mycket väl kan vara en auteuristisk 

egenskap som påverkar hur filmerna är olika varandra och därför inte en del av relationen 

mellan primär och sekundär adaption. Att inkludera auteurteorier i min studie vore dumt 

eftersom det skulle ta mycket utrymme ifrån det som jag tänker studera och därför får jag helt 

enkelt låta möjlig vidare forskning studera den relationen närmare. Det är däremot viktigt att 

ha det i åtanke att filmskaparen som auteur kan vara en anledning, utöver begränsningen 

mellan primär och sekundär adaption, till variation i filmerna. Jag hoppas däremot att genom 

att koppla filmerna till originalet kunna fastställa åtminstone olika delar som har adapterats, 

finns de nämligen i originalet så kan de inte vara ett auteuristiskt tillägg ifrån filmskaparen. 

 

Jag vill även nämna det faktum att jag utgår helt ifrån ett filmvetenskapligt perspektiv i min 

studie. För analysen av boken känns det som att litteraturvetenskapen kan ha bättre 
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förutsättningar. Jag tror däremot inte att detta kommer påverka mitt resultat eftersom mitt mål 

inte handlar så mycket om filmernas relation till boken utan snarare deras relation till 

varandra och därför anser jag att jag kommer att få ut den information jag vill ha ifrån boken 

med hjälp av samma utgångspunkter som jag använder till filmerna. För en djupare analys, 

som kanske skulle inkludera originaltexten mer, skulle studien säkert vara i behov av ett 

litteraturvetenskapligt perspektiv också. 

 

5. ANALYS 

5.1 Originaltext - Apornas planet (1963) 

Boken börjar med att ett par, Jinn och Phyllis, som är på en nöjesresa i rymden där de hittar 

ett meddelande i en flaska. Meddelandet är skrivet av en människa som heter Ulysse. Det är 

här huvudberättelsen tar fart. Ulysse berättar i meddelandet att han var vän med en forskare på 

jorden som heter Antelle och den här forskaren hade lyckats skapa ett rymdskepp som kunde 

färdas nästan lika snabbt som ljuset. Ulysse, Antelle och en fysiker vid namn Arthur Levain 

reste ut i rymden med denna farkost. De fann sedan en planet som var mycket lik jorden där 

de landade. Där träffar de primitiva människor som tar dem till fånga, men det tar inte länge 

innan de på nytt blir attackerade, denna gång av högt utvecklade apor. Aporna jagar och 

skjuter vissa människor för nöjes skull, där ibland Levain, och tillfångatar andra. De som 

tillfångatas säljs antingen som slavar eller blir försökskaniner, bland dem som blir 

försökskaniner finner vi Ulysse. Han visar dock hög intelligens och beskyddas av 

schimpansen Zira som lär honom saker om planeten och även apornas språk. Ulysse träffar 

även Ziras fästman Cornelius och med hans hjälp lyckas de övertala de ledande aporna om att 

ge Ulysse hans frihet tillbaka. Ulysse har under sin tid i fångenskap blivit förälskad i en 

primitiv mänsklig kvinna vid namn Nova och de får ett barn tillsammans, detta tycker inte de 

ledande aporna om, framför allt inte orangutangerna, eftersom det bevisar att Ulysse kan 

skapa en ny intelligent människoras. Det blir inte heller bättre när det dyker upp bevis från 

utgrävningar om att planeten förut styrts av människor. Vissa av aporna, framför allt 

orangutangen Zaius, ser Ulysse samt hans familj som ett hot som måste förgöras och detta får 

Ulysse reda på. Han flyr därför, med hjälp av Zira och Cornelius, ifrån planeten med 

rymdskeppet och landar på jorden 700 år efter att han först lämnade den. Det visar sig 

däremot att jorden nu befolkas av intelligenta apor precis som på den planet han nyss lämnade 

så de beger sig ut i rymden igen och Ulysse skriver ner sin berättelse och skickar ut den i 

rymden. Det är nu som det kommer fram att de två första karaktärerna Jinn och Phyllis som 
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hittade meddelandet egentligen är schimpanser och de i sin tur påstår att det var en bra 

berättelse som faller i det ologiska påståendet om människor som talar. 

 

5.1.1 Kardinala funktioner och handlingens struktur 

Jag kommer här att lista upp de viktigaste händelserna som för narrationen framåt i 

originaltexten. Jag kommer även att försöka placera in dessa händelser i en slags 

handlingsstruktur likt den som Bordwell nämner att Thompson skapat. En mer detaljerad 

segmentering av berättelsen finns i bilaga 1.  

• Ulysses och de andras resa från jorden till det nya solsystemet. Detta är det som jag 

tolkar som uppbyggnaden i handlingen, det vill säga första delen i strukturen. 

Protagonistens, i detta fall Ulysses, mål är att följa med på expeditionen och upptäcka 

det nya solsystemet. 

• De träffar Nova och försöker lära sig mer om henne. Denna del ser jag som en del av 

uppbyggnaden eftersom protagonistens mål fortfarande är de samma, det vill säga att 

upptäcka mer av världen. 

• Protagonisten och de andra två blir förda till människornas boplats. Fortfarande så är 

det huvudsakliga målet som kvarstår. 

• De blir tillfångatagna av apor och förda till apstaden. Jag anser att det är här som 

komplikationen sker, här förändras protagonistens mål till att inte enbart innehålla 

målet av upptäckande men även målet att bevisa sin intelligens och bli fri. 

• Ulysse lyckas bevisa sin intelligens för Zira när han ritar geometriska figurer i hennes 

block. Jag ser detta som utvecklingen, Ulysse når upp till en del av sitt mål här men 

han har fortfarande en del kvar. Zaius tar honom inte på allvar och det är här som hotet 

mot Ulysses mål dyker upp. 

• Ulysse, Zira och Cornelius utvecklar den hemliga planen om att få Ulysse fri och utför 

denna på vetenskapsmässan. Här kommer den första klimaxen i handlingen, denna 

byggs upp med att Ulysse övar på sitt tal och utvecklar sitt språk för att sedan vid 

presentationen gå bakom ryggen på Zaius och bevisa sin intelligens. Han lyckas därför 

med sitt mål. 

• Ulysse vill försöka hjälpa mänskligheten på planeten och skapa ett fredfullt samarbete 

mellan dem och aporna. Här sker en ny slags uppbyggnadsdel, Ulysse får sin frihet 

men han är fast på planeten. Han bestämmer sig för att ha som nytt mål att lära sig mer 
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och hjälpa människorna. På ett sätt kan man påstå att berättelsen startar om på nytt 

med en helt ny handlingsstruktur. 

• De finner ruinerna av en högteknologisk stad styrd av människor vilket bevisar 

Cornelius teori om att aporna imiterat människor. Här sker en ny komplikation där 

målet förändras till att även få apsamhället att inse detta. 

• Det kommer fram att Nova är gravid med Ulysses barn. Här sker en utveckling av 

Ulysses mål där det inkluderas att han måste ta hand om sin familj. Jag ser denna som 

en del av den förra komplikationen, men som två separata kardinala funktioner. 

• Experiment bevisar att aporna tagit makten från intelligenta men lata människor, det 

bevisar även att människor kan tala. Ulysses nyfödda son visar även han samma 

tendens för tal. Orangutangerna, ledda av Zaius, börjar planera att eliminera Ulysse 

och hans familj. Detta ser jag som utvecklingsdelen där Ulysses mål blir klara men 

även sätts i fara. Han måste fly från planeten med sin familj.  

• Med hjälp av sina vänner Zira och Cornelius lyckas de fly från planeten och är på väg 

tillbaka mot jorden. Detta är givetvis den andra klimaxen där protagonisten återigen 

lyckas med sitt mål. 

• De landar på jorden 700 år senare och denna är befolkat av apor. Denna del anser jag 

svår klassad eftersom inget nytt mål fastställs. Jag skulle dock vilja påstå att det är en 

avslutning på klimaxen där det mål som både läsaren och Ulysse kanske 

undermedvetet haft, det vill säga att finna förklaringen till kopplingen mellan jorden 

och den nya planeten, nås. 

 

5.1.2 Karaktärsfunktioner 

Här går jag igenom de viktigaste karaktärernas personligheter och vilken funktion de fyller i 

berättelsen, vilket jag även kommer att göra i analysen av adaptionerna. 

 

Ulysse 

Detta är givetvis bokens protagonist i och med att det är han som agerar berättare och det att 

berättelsen handlar om honom ifrån hans perspektiv. Ulysse är en äventyrlig och intelligent 

journalist på jorden som inte tackar nej till att följa med sin vän Professor Antelle på denna 

rymdfärd. Ulysse ser att hans scoop kommer att vara enormt på jorden när de återvänder flera 

hundra år senare. Ulysse är en lärd man som vet mycket om hur hans egen värld fungerar och 

han trivs med långa diskussioner tillsammans med professorn. Även när han blir 
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tillfångatagen i den underliga situationen som han tillslut ändå befinner sig i så tar det inte 

lång tid innan han börjar studera aporna och hans möjlighet att bli deras jämlike. Ulysse är en 

extremt sansad människa även i de mest extrema situationer, det händer dock att han får 

utbrott när gränsen nås. Han är även en man som bryr sig om mänskligheten men när det 

gäller sin egen överlevnad så tvekar han inte om att tänka på sig själv i första hand. Ulysse 

fungerar i berättelsen som de flesta protagonister fungerar, han är det som driver berättelsen 

framåt och det är han som ska uppnå vissa mål. Det är även han som undkommer faran längst, 

men på samma gång utsätts för den längst tid. 

 

Zira 

Zira är en sympatisk och vetenskaplig schimpans, men även Ulysses närmaste vän i 

berättelsen. Det är mycket tack vare henne som Ulysse inte blir galen under sin tid i 

fångenskap. Det är även tack vare henne som Ulysse tillslut blir fri för att inte tala om 

erkännandet om hans intelligens. Zira finns alltid där för honom och hjälper honom när hon 

kan. Man skulle nästan kunna se relationen mellan Ulysse och Zira som en romantisk sådan, 

åtminstone på ett platoniskt plan, detta förhindras dock på grund av att de tillhör olika arter. 

Zira och Ulysse har inget problem med det dock eftersom de har sina respektive partners 

redan. Man kan säga att Ziras huvudsakliga uppgift är att vara Ulysses stöttande vän även om 

det stundtals även kan kännas som en romans. Klimaxen i deras relation nås när de nästan ger 

varandra en avskedskyss. 

 

Cornelius 

Detta är Ziras fästman som gör allt för henne. Även han är en mycket intelligent schimpans 

som brinner för vetenskapen. Han är däremot inte fullt lika sympatisk som Zira. Han ser 

Ulysse som ett intressant exemplar utifrån ett vetenskapligt perspektiv och vill studera honom, 

det är dock tack vare Zira som även han tar del i att hjälpa Ulysse. Cornelius blir däremot, 

utifrån hans interaktioner med Ulysse, även vän med honom. Den känslomässiga relationen 

mellan dem är däremot inte i närheten av samma nivå som den mellan Ulysse och Zira. I 

berättelsen har han som huvudsaklig funktion att vara den som ordnar all utomstående hjälp 

som Ulysse behöver. 

 

Dr. Zaius 

Zaius är berättelsens tydliga antagonist som får representera hela den delen av apornas 

samhälle som är emot Ulysse och känner sig hotade av honom. Han tillhör de pålästa men 
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konservativa orangutangerna. Dessa påstår sig inneha en enorm mängd kunskap och de 

representerar den ”officiella kunskapen” i samhället. Zaius ignorerar alla försök som Ulysse 

gör för att bevisa sin intelligens, det slutar med att Zira måste övertyga Ulysse om att inte dra 

till sig Zaius intresse för då kan det hända att han blir förflyttad till avdelningen där de 

genomför experiment på människohjärnan. Zaius är den enda av aporna som faktiskt blir arg 

när Ulysse försöker vinna sin frihet och det är även Zaius som leder aporna till att försöka 

eliminera honom när det visar sig att han kan föröka sig. Även om det aldrig sker någon större 

strid mellan protagonisten och antagonisten så är det dock Zaius som är det konstanta hotet. 

 

Nova 

Om Zira är Ulysses platoniska romans så är Nova hans fysiska. Nova är en av de primitiva 

människorna som bor på planeten och den enda som Ulysse verkligen får kontakt med. Ulysse 

försöker att lära henne en mängd mänskliga drag och lyckas till en viss del, hon förblir dock 

vild tills det att hon blir mor. Genom sitt barn, som kan tala, lär sig även hon att tala men även 

att visa känslor. Nova är till en början väldigt svartsjuk på Zira som har mycket av Ulysses 

intresse, när hon blir gravid och Zira tar hand om henne så försvinner detta agg. Även om 

relationen till en början inleds på ett fysiskt plan förvandlas den sakta men säkert till en 

relation på ett mentalt plan med. Novas funktion är att agera den enda kopplingen till 

människan som Ulysse har, hon blir även den enda kopplingen till en familj och en relation. 

 

Det två andra astronauterna 

De andra två astronauterna har inte några stora roller i berättelsen. Levain’s roll är att 

representera den brutala planet som de landat på i och med att han blir skjuten i jakten där de 

tillfångatas. Antelle är i sin tur en reflektion på en alternativ situation för Ulysse där han inte 

har samma möjlighet som Ulysse att bevisa sin intelligens och slutar som en av de primitiva 

människorna. Poängen med dem är, enligt mig, att ge läsaren samt Ulysse en bild av hur det 

kunde ha gått för honom om han inte haft turen att hamna på institutet och träffa Zira. 

 

Jinn och Phyllis 

De här två fungerar enbart som en sista kommentar i berättelsen, i början så är det en slags 

introduktion av berättaren, det vill säga Ulysse, mot slutet blir det som en slags slutlig twist 

men även en kommentar på att aporna tillslut utvecklats längre än vad människan gjorde i och 

med att de nu har möjlighet att göra utflykter i rymden på sin fritid.  
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5.2 Primär adaption - Apornas planet (1968) 

Filmen börjar med att vi får följa tre mänskliga astronauter som kraschar på en planet som 

liknar vår egen, det dröjer inte länge innan de märker att planeten är bebodd av stumma 

människor men att det inte är dessa som styr. Den styrande arten på denna nya planet är inga 

mindre än apor med mänskliga drag. Dessa tre astronauter, med Georg Taylor (spelad av 

Charlton Heston) i spetsen, blir skjutna eller tillfångatagna och behandlade på samma sätt som 

våra apor blir behandlade i vår värld. När Taylor blir tillfångatagen blir han även skjuten i 

halsen och tappar rösten. Taylor lär känna under sin fångenskap ett schimpans par vid namn 

Zira (Kim Hunter) och Cornelius (Roddy McDowall) som vill studera Taylor i och med att 

han kan skriva, han får även en primitiv romans med den primitiva människan Nova (Linda 

Harrison). Senare får han även tillbaka rösten och börjar betraktas som ett hot av 

orangutangen Dr. Zaius (Maurice Evans). När de inte kan få någon hjälp av Zaius bestämmer 

sig de här två schimpanserna för att hjälpa Taylor som nu hotas med att lobotomeras samt 

kastreras. De hjälper Taylor och Nova att fly men med Zaius hack i häl. Tillslut kommer de 

till en utgrävningsplats där de finner en människodocka som kan tala och detta blir ett slags 

bevis på att människor inte är primitiva vilket aporna tidigare trott. Under hot släpper Zaius 

taget om Talyor och avbryter jakten, men lyckan för Taylor är kortvarig eftersom han i 

filmens klassiska slutsekvens får syn på en förstörd frihetsgudinna och på så sätt inser att den 

främmande planeten som han befunnit sig på hela tiden har varit jorden, han har inte rest 

igenom rymden utan snarare igenom tiden. 

 

5.2.1 Kardinala funktioner och handlingens struktur 

För att förtydliga de kardinala funktionerna så tänker jag lista upp dem på samma sätt som jag 

gjorde i analysen av originaltexten. Även här kommer jag att peka ut den struktur handlingen 

har. En detaljerad segmentering av filmen finns i bilaga 2. 

• Taylor och tre andra astronauter reser igenom rymden för att upptäcka en ny planet. 

De kraschar sedan på en planet där en av dem dör i kraschen. Detta är uppbyggnaden i 

handlingen, det visar sig att de återstående astronauterna har olika mål med resan med 

det gemensamma är att upptäcka den nya världen. 

• De jagar ifatt människor som stulit deras kläder och hittar då en hord med primitiva 

människor, däribland Nova, dessa blir i sin tur jagade av apor. En av astronauterna blir 

skjuten. Taylor, den andra astronauten och Nova blir däremot fångade. Här sker 

komplikationen i handlingen. Taylors mål blir att försöka kommunicera med aporna 

för att bli fri igen, men det är inte allt för enkelt eftersom han tappat rösten. 
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• Taylor lyckas sedan att skriva ner meningen ”My name is Taylor” på Ziras papper och 

Zira bestämmer sig för att ta hem honom. Han har nu bevisat sin intelligens för Zira 

men inte hela samhället, därför ser jag detta som början på utvecklingsdelen. 

• Zaius tar honom till fångenskap igen där han ska kastreras på order av Zaius. Taylor 

flyr och när han tillfångatas igen så får han tillbaka sin röst. Även om Taylor själv 

hotas här så lyckas han delvis med sitt mål. Jag ser därför även denna del som en 

fortsättning på utvecklingen men inte riktigt som en klimax. 

• Taylor ska nu förhöras och det resulterar i att Zaius tänker både kastrera och 

lobotomera Taylor. Zira och Cornelius hjälper Taylor och Nova att fly. Detta kan man 

säga är avslutningen på utvecklingen där Taylors mål om frihet hotas av Zaius. 

• Schimpanserna, Taylor och Nova flyr till utgrävningsplatsen där de kan bevisa att 

människor inte är primitiva. Zaius kommer i fatt dem. Zaius nekar även till bevisen 

men släpper till slut iväg Taylor och Nova. Detta är den stora klimaxen i filmen där 

Taylor lyckas fly från aporna. 

• Taylor finner frihetsgudinnan och inser att han är på jorden. Denna kardinala funktion 

är lite svår att placera, jag skulle dock påstå att det är en avslutning på klimaxen där 

det undermedvetna målet om att finna förklaringen för den underliga planeten nås.  

 

5.2.2 Karaktärsfunktioner 

Taylor 

Taylor är givetvis protagonisten eftersom berättelsen handlar om hans kamp för frihet och 

kunskap, men även för att han spelas av den kändaste karaktären. Taylor har däremot 

förändrats en hel del från Ulysse. Taylor hyser långt ifrån samma kärlek till sina 

medmänniskor som Ulysse gör. Han ser istället människan som något dåligt, vilket även 

bekräftas i filmens slutscen. Taylor är även långt ifrån lika lärd och lika sansad som sitt 

original. 

 

Zira 

Jag skulle faktiskt gå så långt att påstå att Ziras roll i filmen är så gott som identisk med den i 

originaltexten, bortsett från några mindre detaljer som till exempel att de faktiskt kysser 

varandra i slutet, och därför hänvisar jag till den beskrivningen. 
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Cornelius 

Även Cornelius är mycket lik originalet, det som kan tilläggas dock är att hans relation till 

protagonisten är kanske inte fullt lika stark som den i original berättelsen. 

 

Dr. Zaius 

Även Zaius är lik originalet till det sätt han agerar och det faktum att han är antagonisten i 

filmen. Han är däremot betydligt mer aktivare när det gäller att vara ett hinder för 

protagonisten än vad hans karaktär var i originaltexten.  

 

Nova 

Nova har blivit aningen mer mänsklig i sitt beteende om man jämför med originalet. Hon 

behåller fortfarande en känsla av att vara primitiv och något oförstående, men hon lär sig 

snabbare och hennes känslor för Taylor är betydligt tydligare. 

 

De andra astronauterna 

Jag tolkar även de här karaktärernas funktion på samma sätt som i originaltexten. De finns där 

för att visa ett alternativt öde som Taylor skulle kunna ha mött. Jag vill dock påstå att filmen 

väljer även att använda dem som tydliga exempel på hur brutala aporna kan vara, vilket även 

är en reflektion på hur brutala vi människor kan vara. 

 

5.2.3 Adaptionsmetod 

Vad gäller filmens sätt att anpassa berättelsen till det nya mediet så sker det några saker som 

bör tas upp. Det första jag tänker nämna är en av de strategier Leitch påstår att adaptioner kan 

använda, nämligen den anpassande strategin. Materialet utnyttjar både kompression, men 

även korrektion av originalberättelsen som delar av denna strategi. Kompressionen är en 

given faktor när man adapterar en berättelse som rymmer mycket mer på sina nästan 

trehundra sidor. Detta märker man av i både kardinala funktioner och den struktur som 

handlingen har. Originaltexten har nästan dubbelt så många viktiga kardinala funktioner än 

vad filmadaptionen har och dessa är sedan strukturerade i två separata strukturer som 

innehåller de olika delarna som Thompson nämner samtidigt som adaptionen enbart har en 

handlingsstruktur. Korrektionen som sker är nog mest tydlig i slutet där den avslutande 

klimaxen är förtydligad på ett sätt. I originaltexten återvänder protagonisten till jorden för att 

finna denna styrd av apor, men om detta är tänkt att tolkas som att han har rest bakåt i tiden 

till stunden som aporna tagit makten, vilket jag skulle tro, eller framåt i tiden är något 
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otydligt. Dels på grund av poängen med att de reser framåt i tiden i och med hastigheten hos 

rymdskeppet men även den skillnad astronauterna pekar ut i respektive solsystem. Jag själv 

såg denna del som lite av en svag punkt i originalet och anser att filmadaptionen har förstärkt 

avslutningen i och med att han aldrig lämnar planeten utan ser frihetsgudinnan och förstår att 

han varit på jorden hela tiden. 

 

Om man sedan ska se på det material som överförts och det som adapterats så finns det lite 

saker att ta upp även här. Ser vi till berättelsen så har adaptionen fört över majoriteten av de 

kardinala funktioner som finns i den första halvan av originaltexten, det vill säga upp till 

stunden där protagonisten försöker vinna sin frihet, sedan har man gjort om avslutningen. 

Detta har man gjort genom att förändra den vetenskapliga demonstrationen till ett slags 

rättsligt förhör där protagonisten förlorar. I och med att det här förhöret sker plötsligt så är det 

ingen klimax för protagonistens mål, det fungerar däremot som hotet mot hans mål vilket är 

en avslutning på utvecklingsdelen. Vissa delar, som till exempel utgrävningen och dockan, är 

kvar i sin simplaste form i adaptionen, dessa fungerar däremot enbart för att bygga upp 

klimaxen om planetens ursprung. Människornas och apornas roll har överförts från 

originaltexten, den är mer eller mindre omvänd där aporna är de som agerar som människor 

och vice versa, däremot är aporna mer mänskliga i adaptionen.  

 

Även en stor del av karaktärsfunktionerna har överförts från originaltexten, men protagonisten 

och Nova har däremot genomgått en märkbar förändring. Protagonisten har blivit mer negativt 

inriktad mot mänskligheten vilket är en väldigt stor skillnad om man jämför med 

originaltexten, detta tror jag kan bero på den samhällssituationen som filmen producerats i 

och det budskap denna har haft som mål att sända. Jag tänker som sagt inte fördjupa mig i 

samhällsklimatet allt för mycket men jag återkommer till detta i min slutliga diskussion 

eftersom jag anser att detta är en intressant aspekt. Vad gäller Nova och hennes förändring så 

anser jag att detta är en del som man varit tvungen att adaptera till filmen. Att hon blivit mer 

mänsklig i filmadaptionen beror troligtvis på komprimeringen som skett. Det är säkert svårt 

att lyckas skapa ett starkt känslomässigt band mellan henne och protagonisten om hon skulle 

ha behållit samma primitiva nivå som hon hade i originaltexten eftersom filmen är begränsad 

till cirka två timmar visningstid. 

 

Den här filmen följer onekligen en typisk klassisk struktur där fabulan är kopplad till 

protagonisten och hans mål. Sujetten i sin tur drivs av ständiga hinder som protagonisten 
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måste ta sig förbi. Filmen innehåller även ett romantiskt sidospår mellan protagonisten, Nova, 

Cornelius och Zira. Denna situation är inte vad jag skulle kalla en vanlig romantisk situation i 

film. Protagonisten och Nova har varandra likaså Cornelius och Zira, trots detta så finns det 

någon form av platonisk attraktion mellan protagonisten och Zira också. Givetvis hindras 

denna av deras respektive och det faktum att de tillhör olika arter men det hindrar dem 

däremot inte från att uppnå en klimax i deras relation som får representeras av en avskedskyss 

nära slutet, även denna tagen ifrån originaltexten förutom det att Zira hinner ångra sig i 

originalet. Även originaltexten anser jag följer något som känns som en klassisk struktur i 

grunden även om den inte är lika enkel att peka ut utifrån Bordwells beskrivning om hur dessa 

ser ut, men det kan man nog heller inte förvänta sig i och med skillnader i mediet.  

 

5.3 Sekundär adaption - Apornas planet (2001) 

Den andra adaptionen, det vill säga filmen från 2001, ser lite annorlunda ut. Filmen börjar på 

en rymdstation, Oberon, där man tränar schimpanser för att bli astronauter. Plötsligt tappar de 

kontakten med en av schimpanserna i en elektromagnetisk storm och då åker Leo Davidson 

(Mark Wahlberg) ut för att finna denna. Något går däremot snett och han måste landa på en 

planet som liknar jorden. Där möter han primitiva människor, bland dem Daena, men även 

utvecklade apor som talar engelska. Leo blir tillfångatagen men senare såld till schimpansen 

Ari (Helena Bonham Carter). Han lyckas däremot fly och tillsammans med upproriska 

människor samt sympatiska apor, med Ari bland dem, försöker han kontakta Oberon, detta är 

inte allt för enkelt eftersom den onda schimpansen Thade och hans gorillakompis Attar jagar 

dem med sin armé. Leo lyckas däremot hitta det tempel som tillhör ”den första apan Semos” 

som kallas Calima. När han tittar noggrannare märker han att templet i själva verket är ett 

gammalt kraschat Oberon. I Oberons dator får han reda på att Semos hade gjort ett myteri 

med de andra aporna ombord och tagit kontroll över rymdstationen och kraschat den på 

planeten. Thades armé når templet och en strid utbryter mellan de olika sidorna, då plötsligt 

dyker en ny rymdfarkost upp och det är schimpansen Pericles, den som Leo till en början åkte 

ut för att finna, som nu också hittat sin väg till planeten. Alla aporna, förutom Thade, tror att 

Pericles är en återkommen Semos och tillber honom som en gud. Pericles och Leo springer in 

i Oberon med Thade hack i häl. Det resulterar i en strid som Leo vinner utan att någon 

behöver dö. Han tar farväl av Ari samt Daena och lämnar sedan planeten med Pericles farkost, 

reser igenom tiden och landar i Washington. När Leo sedan ser närmare på Lincoln statyn 

visar det sig vara ett monument av Thade istället och plötsligt blir Leo omringad av en massa 

poliser, brandmän och journalister som alla visar sig även de vara apor. 
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5.3.1 Kardinala funktioner och handlingens struktur 

Även här kommer jag att lista upp de viktigaste kardinala funktionerna och den struktur 

handlingen har. En detaljerad segmentering finns i bilaga 3. 

• Rymdstationen tappar bort en apa i stormen och Leo åker ut för att finna honom, detta 

resulterar i att han kraschar på en främmande planet där han nästan direkt blir jagad 

och tillfångatagen av apor. Detta är uppbyggnadsfasen. 

• De förs till orangutangen Limbo där de säljs vidare som slavar. Ari köper däremot 

både Leo och Daena innan de blir sålda till någon annan. Jag skulle kalla detta för 

komplikationen eftersom Leo nu är i tydlig fara och hans mål blir att fly från aporna. 

Egentligen skulle jag vilja påstå att komplikationen redan sker när han blir jagad av 

aporna men jag anser att det är två separata kardinala funktioner. 

• Tillsammans med några andra människor flyr Leo och Daena, efter ett tag får de även 

hjälp av Ari och hennes kompis Krull. Det här är början av utvecklingen i berättelsen 

eftersom Leo nu lyckas fly staden men inte aporna som nu börjar jaga dem. 

• Efter att ha hämtat en sändare från den kraschade kapseln skickar Leo ut en signal till 

rymdstationen som tycks vara i närheten. Även detta är en del av utvecklingen 

eftersom han är ett steg närmare att fly. 

• De passerar den öken som är känd som den förbjudna zonen och kommer tillslut fram 

till Calima vilket visar sig vara den kraschade rymdstationen. Jag skulle vilja påstå att 

detta är en helt ny komplikationsdel i strukturen. Leos enda hopp om att fly försvinner 

nu och hans mål ändras helt till att istället slåss mot Thades armé med den armé 

människor som dykt upp vid hans sida. 

• Thades armé når fram och människorna använder några av dem som lockbete för att 

dra aporna närmare för att sedan blåsa bort dem med stationens raketer. En stor strid 

utbryter. Detta är givetvis den stora klimaxen i berättelsen. Jag anser dock att denna 

klimax i stort sett består av tre delar. Den stora striden, striden mellan Leo och Thade 

samt avslutningen som jag ser som en separat kardinal funktion. 

• Leo åker tillbaka till jorden med Pericles kapsel och landar i ett Amerika styrt av apor. 

Jag anser att denna del har samma funktion som avslutningen har haft i de två tidigare 

versionerna också, det vill säga klimaxen där målet om kunskap om planeten nås.  
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5.3.2 Karaktärsfunktioner 

Leo 

Detta är protagonisten vilket jag baserar på exakt samma grunder som i den primära 

adaptionen. Leo är däremot en slags blandning av Ulysse och Taylor, men påminner mer om 

den förstnämnda. Han har inte samma självklara förakt mot utvecklade människor som Taylor 

har men han pekar ut hur de behandlar djur och sig själva dåligt. Han är mer självisk till en 

början när hans enda mål är att fly, men när flykten inte längre är ett alternativ så bestämmer 

han sig för att slåss med sina medmänniskor.  

 

Ari 

Ari har i denna adaption i stort sett samma funktion som Zira har i de tidigare versionerna. 

Skillnaden är att Ari inte är förlovad och hon är heller inte allt för insatt i vetenskap. Hon är 

mer av en slags djurrättsaktivist i den här versionen. Även den romantiska aspekten som följt 

med Zira finns hos Ari, jag skulle också påstå att den är betydligt mycket tydligare i denna. 

 

Thade 

Detta är givetvis antagonisten i filmen eftersom han konstant väljer att ställa sig i vägen för 

protagonisten men även för att han konstant visas som ond och aggressiv, vilket kan kopplas 

till redundans. Thade är en ganska kraftig förändring från Zaius, inte bara på grund av att 

Thade inte är orangutang men för att Thade inte är i närheten av lika vetenskaplig och lärd 

som Zaius. Thade är tydligt ond och aggressiv vilket man inte kan säga om Zaius.  

 

Daena 

Daena är den karaktärens som har som mål att fylla Novas funktion i den här adaptionen. 

Daenas funktion är den samma som den var i de två första versionerna, det vill säga som den 

mänskliga förbindelsen och romansen som protagonisten har. Hon har dock förändrats en hel 

del. Hon kan nu tala engelska, precis som alla de andra människorna i filmen, hon är även 

betydligt intelligentare. Jag skulle inte ens vilja kalla henne och de andra människorna för 

primitiva eftersom det enda som anspelar på att de är det är deras utseende. Daena bidrar till 

att relationen mellan henne, Leo och Ari blir lite av ett triangeldrama. 

 

Krull 

Krull är inte en av de mest betydande karaktärerna i filmen. Han har en egen klimax med 

Attar, dessa har en slags lärling/mästare relation men blir tvungna att slåss i slutet. Den 
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viktigaste funktionen som Krull har dock, och anledningen till varför jag inkluderar honom, är 

det att han är en slags adaption på Cornelius. Krull har absolut ingen romantisk relation till 

Ari men däremot rollen som den försiktiga vännen som försöker skydda henne. Denna 

funktion ser jag har likheter med den som Cornelius har. 

 

5.3.3 Adaptionsmetod 

Om vi börjar med de adaptionsstrategier, som Leitch skriver om, i filmen så är givetvis även 

den här adaptionen komprimerad. Den är till och med ännu mer komprimerad än vad den 

primära adaptionen är. Dels beror det på mängden visningstid som filmen har kontra 

originaltextens läsningstid, men min analys visar även att mycket av den information i fabulan 

som sujetten i den primära adaptionen och originaltexten undanhåller, som till exempel att 

planeten styrs av apor, har tagits bort eller komprimerats betydligt mycket mer. En annan del i 

punkten kring anpassandestrategier är överlagring, vilket syftar på att man använder andra 

källor. Den här adaptionen väljer att använda det med och det märks tydligt i vissa delar, till 

exempel har några av de klassiska meningarna från den primära adaptionen fått plats i den här 

filmen varav en som är yttrad av Heston i båda filmerna. Det finns även en kameravinkel mot 

slutet när de kommer fram till rymdstationen som är så gott som identisk vinkeln när Taylor 

kommer fram till frihetsgudinnan i den primära (se bilaga 4). Majoriteten av dessa detaljer är 

däremot ytterst små och inte allt för viktiga för själva berättelsen. Det enda som jag verkligen 

kan peka ut som en tydlig adaption, som även påverkar narrationen, från den primära är den 

nivå av modernitet som apornas samhälle har. Både den primära och sekundära adaptionen 

väljer att ha ett samhälle som inte har bilar, flygplan, fina lägenheter etcetera, snarare än 

originaltextens modernare samhälle som kan jämföras med kanske 1950-talet. Något mer som 

man kan tolka som en överföring mellan adaptionerna är strukturen i handlingen eftersom 

filmernas struktur är lika varandra men olika boken. Jag vill däremot inte påstå att detta har 

något med den primära att göra utan snarare med filmmediet i sig. 

 

När man ser till vad som har överförts samt adapterats i den sekundära adaptionen så finns det 

lite saker man borde nämna. De kardinala funktionerna har i sin simplaste form överförts 

eftersom den grundläggande strukturen och miljön i berättelsen är den samma. Utifrån min 

analys så har jag upptäckt att den här adaptionen är betydligt friare i sin tolkning och adaption 

än vad den primära är, detta trots det faktum att den primära ändrar slutet vilket den här 

versionen knappt gör. Hela den vetenskapliga delen som stärks i samband med protagonistens 

fångenskapen existerar inte i den här adaptionen, ett tydligt fokus ligger mer på själva flykten 
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än fångenskapen. Inte heller är talet, som fungerar som en av de egenskaper som faktiskt gör 

protagonisten intressant i de två första versionerna av berättelsen, en viktig faktor i den här 

adaptionen, detta på grund av att människorna inte är stumma på den nya planeten. De delar 

av filmen som faktiskt är någorlunda noggrant adapterade ifrån originalet är början från 

krashen till det att Leo tillfångatas samt avslutningen där han återvänder till jorden. Även 

avslutet har förändrats lite eftersom jag tolkar originalet som att han reser tillbaka i tiden 

samtidigt som han reser framåt i tiden i den här versionen. På ett sätt kan man se detta som en 

korrektion likt den som den primära gör, dock inte riktigt på samma nivå.  

 

Karaktärsfunktionerna har även de överfört i sin simplaste form, protagonisten har liknande 

mål och ställs inför liknande situationer, Aris funktion är ganska lik den Zira har, Daena har 

liknande funktioner som Nova etcetera. Dessa har dock förändrats också, märkbarast är nog 

det att karaktärerna har blivit mer tydliga, till exempel Aris känslor för Leo, Daenas 

avundsjuka på Ari, Thades hat mot människor och liknande är mer synliga än vad de är i både 

originalet och den primära adaptionen. Man kan säga att de grundläggande funktionerna har 

överförts men karaktärerna själva har adapterats. Att man har valt att göra det här är bara det 

ett tecken på hur lik originalet man väljer att vara i denna film, det vill säga likna det skelett 

som berättelsen har men förändra och utveckla resten. 

 

Den klassiska strukturen som Hollywood har blivit så känd med finns även med i den här 

filmen och den är mycket lik den som finns i den primära. Som jag dock nämnde tidigare 

finner man en liknande struktur i originaltexten med och att båda adaptionerna följer den 

klassiska strukturen är kanske inte allt för överraskande i och med att de båda faktiskt är 

amerikanska produktioner. Jag skulle därför inte vilja påstå att strukturen är en adaption av 

den primära eftersom det är en generell struktur som inte nödvändigtvis är bunden till 

berättelsen men snarare till en standardiserad narrativ teknik. Slutligen vill jag påpeka att det 

romantiska sidospåret i strukturen är lite annorlunda i den här filmen jämfört med både 

originalet och den primära adaptionen. Det som i de tidigare versionerna var en omöjlig 

platonisk attraktion mellan protagonisten och Zira är nu istället ett triangeldrama, vilket 

visserligen fortfarande har samma mål att skilja på mental och fysisk attraktion men gör detta 

på ett lite annorlunda sätt. Man bör även nämna att varken Ari eller Daena får Leo i slutet 

eftersom han lämnar båda två. 
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5.4 Jämförelse mellan primär och sekundär adaption 

Vad kan man påstå om relationen mellan adaptionerna? Till en början kan man säga att 

filmerna är tydligt olika varandra trots det att de adapterar samma kardinala funktioner, håller 

sig till samma struktur och behåller många av de grundläggande funktionerna som de olika 

karaktärerna har. Det som gör adaptionerna olika är inte den grundläggande formen på 

berättelsen utan de delar av berättelsen som vardera film har valt att plocka ut extra vid sidan 

av det viktigaste i narrationen. Ett exempel på detta är den primära adaptionens adapterande 

av fångenskapen i originalet och det sätt som protagonisten måste övertyga aporna om sin 

intelligens. Ska man sedan ta ett exempel från den sekundära adaptionen så kan man nämna 

slutet som den valt att adaptera noggrannare än vad den primära gjorde.  

 

Det finns dock även en annan faktor till varför adaptionerna skiljer sig ifrån varandra och det 

är det faktum att adaptionerna har haft olika förutsättningar för att adaptera berättelsen, detta 

kan även vara ett tecken på varför den sekundära har valt att adaptera något som den primära 

inte gör. Den primära har haft en förtur till att plocka ut de delar i den ursprungliga 

narrationen som denna ser som delvis möjliga men även viktiga att adaptera till en 

filmadaption. Min analys visar tydligt att den primära adaptionen lyckats att få med 

majoriteten av de kardinala funktioner som var viktiga för originaltexten. I den här aspekten 

har den sekundära ett ganska stort problem i och med att denna försöker bevisa sig som en 

helt ny adaption och inte en nyinspelning. Den sekundära adaptionen adapterar givetvis de 

viktigaste kardinala funktionerna som lägger grunden till hur berättelsen är formad, detta är 

den tvungen att göra om den nu ska kalla sig för adaption överhuvudtaget, men den undviker 

många av de aspekter som den primära har adapterat ytterligare utanför det grundläggande 

skelett som berättelsen består av. Den sekundära har istället valt att adaptera andra delar av 

originaltexten som den primära inte rört, avslutningen är en av dessa. 

 

För att gå igenom skillnader i det som Bordwell kallar den poetiska trefoten så ska jag gå 

igenom de tre olika studieområdena, det vill säga det tematiska, den storskaliga formen samt 

det stilistiska. Det starkaste temat igenom berättelsen är kampen mellan ny tro och gammal 

tro, denna kamp representerades av vetenskap i originalet. Den här delen har också adapterats 

i båda adaptionerna, men till olika grad. Den håller en ganska viktig plats i den primära där 

det snarare är en kamp mellan vetenskap och religion där det tillslut är svårt att avgöra vilken 

som faktiskt är bäst eftersom Zaius religion skyddar samhället från människan, som en gång 

tidigare förstört samhället, men vetenskapen kan befria människan. Den här kampen har dock 
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inte haft en lika stor betydelse i den sekundära, i den sekundära så har denna brutits ner till att 

plocka ut religionen och placera kampen mellan krig och fred som fokus, dessa förenas till 

slut under religionen för att sedan misslyckas inför Leos ögon. Jag anser att de två filmerna 

ger en annorlunda bild på religionen där den primära ger en något negativ och konservativ 

bild av denna. Den sekundära i sin tur ger en mer positiv bild på religionen, eller åtminstone 

på hur religionen borde se ut. Den är fortfarande negativt inställd på den konservativa delen 

av religionen men så fort profetian om Semos återkomst mer eller mindre slår in så förenas 

människan och apan i fred, även om denna fred tydligen inte håller i och med Thades staty så 

ser jag ändå det som en positiv poäng som filmen försöker åstadkomma. 

 

För att se på narrationen, det vill säga det som ses som den storskaliga formen enligt 

Bordwell, i båda adaptionerna finns det en mängd olika saker att ta upp. Först och främst har 

jag kommit fram till att båda filmerna utvecklar adaptionen på ett liknande sett, detta anser jag 

beror mer på den formel som Hollywood är känd för att använda än på berättelsen själv. Det 

finns däremot lite skillnader när man ser till den plats som de olika delarna tar i respektive 

adaption. Om vi tar som ett exempel början i båda filmerna så är början betydligt mer lik 

originalet i den primära där känslan av att se aporna upplevs liknande, givetvis med hjälp av 

de grepp filmen har till sitt förfogande som exempelvis snabba zoomningar när man får se 

aporna för första gången, detta är kombinerat med icke-diegetiska, det vill säga ljud som inte 

hör till filmens verklighet, ljud effekter. Den sekundära har inte alls samma chockerande 

presentation av aporna vilket inte resulterar i samma känsla som både originalet och den 

primära byggde på. Det den sekundära har gjort däremot är att använda skådespelaren som en 

indikator för hur chockerande det är att se talande apor, det bidrar dock inte lika mycket till 

känslan av filmen som det gör för kunskapen om den. Detta kan onekligen ses som den 

schemabaserade kunskap som Bordwell skriver om, eftersom de flesta åskådare som ser den 

sekundära adaptionen säkert känner till den primära och vad den handlar om så har dessa 

åskådare byggt upp schemabaserad kunskap om hur den här nya planeten kommer att vara 

samt hur dess invånare kommer att bete sig. Den sekundära adaptionen har därför inget behov 

av att skapa samma chockerande känsla som de två första versionerna har.  

 

En annan del som faktiskt påverkar narrationen i filmerna oerhört mycket är det att 

människorna kan tala i den sekundära adaptionen. Dels ger det ett helt nytt intryck av 

människorna som inte alls är lika primitiva som de tidigare versionerna mer eller mindre 

försökt framföra, men det bidrar även till att narrationen kan förmedlas på ett helt nytt sätt 
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eftersom människorna faktiskt kan kommunicera med varandra. Några av de saker som detta 

leder upp till är att relationen mellan Leo och Daena kan utvecklas snabbare, de har 

möjligheten att samordna människorna i slutet och de primitiva människorna har möjlighet för 

att mer detaljerat utrycka känslor men det leder även till att Leo blir mindre speciell och hela 

poängen med att han kan tala blir onödig. På samma gång som människorna kan tala så beter 

de sig mer civiliserat och denna förändring finns även hos aporna i den sekundära adaptionen. 

Det som tidigare var poängen med att visa aporna som mer mänskliga än vad människorna 

själva är borttaget i den sekundära. Aporna ger intryck av att vara mer vildsinta, vilket kan ses 

tydligt på Thade. Det finns en scen där Thade blir arg när han får veta att människorna har 

lyckats passera ett av deras läger och då börjar han bete sig som man kan förvänta sig att en 

schimpans i vår värld skulle bete sig, det vill säga börjar hoppa och skrika. Delar som dessa 

kan tolkas som mer som primitiva egenskaper, vilket även originaltexten nämner i ett stycke. 

Analysen av materialet visar att skillnaden mellan Thade och Zaius (båda versionerna) är 

enorm. Zaius behåller ett civiliserat förhållningssätt även om det må vara ett väldigt 

konservativt sådant men Thade gör motsatsen. Detta kan även ses hos alla aporna, i den 

sekundära adaptionen, som mer eller mindre visar starka karaktärsdrag som vi är vana vid att 

se i våra primitiva apor, Thade är dock ett extremt exempel som fungerar utmärkt för att peka 

ut denna skillnad. Även dessa delar, både talet hos människorna och förvandlingen hos 

arternas civiliserade nivå, kan även de ses som ett sätt att utnyttja de schemabaserade 

kunskaper som åskådaren har med sig från både originalet och den primära. Dessa scheman 

fungerar dock inte på det sätt som Bordwell nämner med att det ska förkorta ner den tid som 

det tar att förklara något utan snarare att de här scheman bygger upp en viss förväntning hos 

åskådaren som sedan förvånas av den nya situationen i berättelsen. På detta sätt kan den 

sekundära tydligt markera att den gör något annorlunda jämfört med den primära men även 

originalet. 

 

Vad gäller den sista delen i trefoten, det vill säga det stilistiska, så finns det några saker i 

mise-en-scène som har förändrats och det är miljön i vilket filmerna utspelar sig i, aporna och 

striderna. Miljön har till stor del blivit djungel istället för den ökenliknande miljön som fanns 

i den primära adaptionen, detta kan ses som en del från originalet som den sekundära också 

har adapterat. Den förbjudna zonen däremot är fortfarande en öken i båda filmerna, den har 

även samma fågelskrämmor som den primära hade. Det intressanta här är att den förbjudna 

zonen samt hur den ser ut med fågelskrämmor, öken och någon form av ruin är för den 

sekundära adaptionen en löst adapterad del från originaltexten, men däremot en väldigt 
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noggrant adapterad del från den primära eftersom den förbjudna zonen och det visuella som 

berör denna är i sig en väldigt lös adaption på ruinerna i originaltexten. Detta är med andra 

ord en tydlig adaption på en del av den primära och inte på originalet. Aporna själva har 

givetvis förändrats en hel del och det är delvis tack vara utvecklingen i den teknik som krävs 

för att sminka skådespelarna. Aporna har dock förändrats lite vad gäller deras fysiska 

mänskliga drag, till exempel kan man urskilja olika frisyrer och vissa av aporna påminner om 

skådespelarnas egna ansiktsdrag. Det här anser jag är mer tydligt i den sekundära och det kan 

vara tack vare utvecklingen i tekniken. Dock vill jag påstå att det finns några apor som 

faktiskt är väldigt lika riktiga apor och Thade är en av dessa. Vad gäller striderna så märker 

man att det är en betydligt kraftigare fokus på striderna och att göra dem storslagna i den 

sekundära.  

 

Vad sedan gäller meddelsamheten och självmedvetandet i adaptionernas relation till varandra 

så finns det lite intressanta aspekter där som kan kopplas ihop med det användande av 

scheman som jag tidigare nämnde. Den primära använder sig av ett sätt som liknar 

originaltexten när den presenterar olika delar av fabulan även om berättandet sker på olika 

sätt. I originalet vet vi att protagonisten vet hur det slutar eftersom det är han själv som är 

berättaren i och med att han skrivit den text som läses upp av Jinn och Phyllis, denna metod 

kan inte filmen använda så därför får vi följa protagonisten i hans färd att få reda på sanningen 

istället för att få den berättad. Det dessa två olika narrativa metoder har gemensamt är att de 

båda undanhåller information ifrån oss tills det blir rätt tidpunkt, i berättelsens kronologi, att 

presentera dessa. De är även lika i och med att vi till stor del får vår kunskap i samband med 

att protagonisten får sin. Den sekundära adaptionen är till stor del lik samma teknik som den 

primära använder men denna delger även kunskap om fabulan som åskådaren får veta innan 

protagonisten, ett exempel på detta är att Thade kräver att få utrota människorna i samband 

med att de börjar jakten efter protagonisten, detta får protagonisten aldrig veta. När det gäller 

självmedvetandet i den sekundära adaptionen så är denna inte bara medveten om att denna 

berättar en berättelse men även att den berättar en version av en berättelse som redan 

berättats, därför använder den sekundära dessa scheman som fastställs i kunskapen från de 

tidigare versionerna, framför allt den primära. Den sekundära adapterar även små detaljer i 

den primära för att på ett sätt kommentera denna version och på samma gång etablera ett 

nostalgiskt band med denna. Jag tror inte att det är en slump att Heston får säga den kända 

frasen ”Damn you! Damn you all to hell!”, adapterad genom att byta ut ”you” mot ”them”, 

igen i den sekundära adaptionen. Den sekundära adaptionen är, och vet det själv, en film som 
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kommer att jämföras med den primära. Många åskådare förväntar sig nog likheter och genom 

att ge dem små detaljer som inte nödvändigtvis påverkar narrationen så stimulerar man de 

som är fans av den primära, de ges en slags nostalgisk vink. Den sekundära filmadaptionen av 

Apornas planet är med andra ord inte bara självmedveten om att denna berättar en berättelse 

utan även medveten om den kulturella miljö som denna befinner sig i när den gör detta. Den 

primära adaptionen gör ju detta också i och med att den adapterar delar från originaltexten, 

men eftersom denna adapterar så pass stora delar, vilket även är dess poäng som adaption, så 

behöver den inte förhålla sig till de små detaljerna, detta betyder givetvis inte att denna inte 

väljer att göra det ändå. Den sekundära förhåller sig i det stora hela till originalet också men 

tvingas även att förhålla sig till den primära eftersom den representerar en del av den kunskap 

som åskådarna redan har om berättelsen.  

 

6. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Hur kan man tolka relationen mellan den primära och sekundära adaptionen om vi ser till 

teorin kring sanna och falska nyinspelningar? Jag anser att detta är en ganska komplicerad 

fråga som kräver att man definierar både begreppet adaption och nyinspelning betydligt 

noggrannare än vad det hittills har gjorts. Det första jag tänker på, vilket även min analys 

tyder på, är att den relation som den sekundära Apornas planet adaptionen har med 

originaltexten och den primära adaptionen är något av en paradox om vi ser det som att målet 

är att adaptera berättelsen ganska noggrant men samtidigt hålla avstånd till den primära 

adaptionen. Jag menar att det är väldigt svårt för den sekundära att adaptera större delar av 

berättelsen eftersom den primära troligtvis redan gjort detta, därför har den sekundära 

adapterat det narrativa skelett som finns i originaltexten, både vad gäller kardinala funktioner 

och karaktärsfunktioner, men utvecklat detta på ett annorlunda sätt för att inte efterlikna den 

primära, den har även passat på att adaptera delar av originalet som den primära har låtit bli. I 

och med detta har vissa delar av berättelsen blockerats av den primära eftersom denna 

adapterat dessa först och på så sätt tvingat den sekundära att adaptera om dessa på ett 

originellt sätt, detta leder ju i sin tur till att originalberättelsen har tolkats på ett nytt sätt som 

skiljer sig mer än vad adaptionen i den primära gör. Jag vill därför påstå att det är omöjligt för 

den sekundära adaptionen att vara trogen originalet på samma gång som den är olik den 

primära, åtminstone vad gäller just dessa två filmer.  
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Så är den sekundära adaptionen en nyinspelning eller inte? Det är inte en nyinspelning i den 

bemärkelsen att den har haft som mål att efterlikna den primära adaptionen, däremot har den 

sekundära adapterat två större delar, vissa delar av miljön samt moderniteten i apsamhället, 

och flertalet mindre detaljer. Jag tror att anledningen till detta kan vara det faktum att den 

sekundära adaptionen har producerats i en period där den primära adaptionen redan är väldigt 

väletablerad som en filmversion av berättelsen och många av åskådarna förväntar sig att vissa 

delar i berättelsen påminner om den primära. Dessutom fungerar de små detaljerna som en 

slags nostalgisk stimulans hos de åskådare som är fans av den primära adaptionen. Att säga att 

den sekundära inte alls inspirerats av den primära är en lögn, men jag vill heller inte påstå att 

det är vare sig en sann eller falsk nyinspelning. Jag trodde till en början att den sekundära 

adaptionen var något av en falsk nyinspelning men vid närmare studier och eftertanke så är 

det mer som att den inte nödvändigtvis adapterat den primära utan snarare kommenterar 

denna och när den väl adapterar delar så adapteras den generella omskrivningen av den 

kulturella förståelsen av berättelsen som den primära skapade. Trofastheten är nödvändigtvis 

inte till den primära adaptionen, knappt till originalet heller, utan snarare de grundläggande 

komponenter som bygger upp berättelsen om Apornas planet och därav vår kulturella 

förståelse för denna som en intertextuell berättelse som har sina rötter i litteraturen. 

Adaptionsmässigt är den sekundära helt enkelt en intertextuell blandning som givetvis tar 

mestadels inspiration från originaltexten men även lånar delar från den primära för att sedan 

förhålla sig till dessa på ett originellt sätt. Huruvida en trogen adaption av en roman kan ske i 

en sekundär adaption är något som kan studeras vidare, min analys syftar på att allt hänger på 

hur mycket och vad den primära adaptionen har valt att adaptera men även vilken relation den 

sekundära är villig att ha till den primära. 

 

Den sekundära adaptionen är ju även betydligt mer komprimerad med till exempel den 

hastiga, men inte alls chockerande, introduktionen av aporna. Varför man har valt att 

komprimera det här ytterligare tror jag beror på det faktum att åskådaren i de flesta fall har 

betydligt mycket mer kunskap om vad som kan förväntas av en film vid namn Apornas 

planet. Jag tror att åskådaren vet att det kommer att vara apor som styr planeten i filmen och 

därför är det ganska meningslöst att dra ut på den informationen i sujetten. Jag tror därför att 

just vissa av dessa delar har förkortats eftersom det inte finns en tillräckligt stor anledning till 

att hålla tillbaka på informationen i sujetten. Man har därför istället fyllt upp den lediga 

platsen som komprimeringen lämnar med mer fokus på strider. Det kan dels bero på att 

storslagna strider är vad man kanske förväntar sig idag av liknande filmer men även att 
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mycket kan bero på att den primära redan fokuserat på mystiken kring planeten och därför blir 

den sekundära tvungen att fokusera på något annat, vilket får bli kampen om frihet. Varför 

den primära sedan inte fullt ut utnyttjar de scheman som åskådaren kan ha från originaltexten, 

på samma sätt som den sekundära utnyttjar scheman från den primära, kan beror på att 

övergången i mediet ses som mycket större än den mellan filmadaptioner. Man förväntar nog 

sig inte på samma sätt att alla som ser filmen har läst boken som man gör med en sekundär 

adaption där man säkert tar för givet att de flesta har sett, eller åtminstone känner till, den 

primära adaptionen. Jag vill även bara lite kort nämna de mänskliga dragen hos aporna i den 

sekundära adaptionen. Thade är, som jag tidigare nämnde i analysen, väldigt lik en schimpans 

till skillnad från många av de andra. Anledningen till att han är mer lik en schimpans, än till 

exempel Ari, kan bero på det jag tog upp om att han även är mer primitiv till sitt sätt, kanske 

är det ett sätt att få åskådaren att se de aporna med mer mänskliga drag som goda, mer lika 

oss, och de med mindre mänskliga drag som onda och hotfulla djur. 

 

Mycket av den relation som jag i den här analysen har studerat liknar den relation som 

McFarlane tar upp om Cape Fear. Dels är det en liknande situation om vi ser till de olika 

versionerna och dels har berättelsen förändrats på liknande sätt. McFarlane nämner att de 

kardinala funktionerna finns i sin simplaste form vilket min studie även bevisar är fallet i den 

sekundära Apornas planet och karaktärsfunktionerna har även blivit mer tydliga vilket också 

är fallet i min egen studie. McFarlane pekar ut tiden mellan originalberättelsen och den 

sekundära adaptionen av Cape Fear som en orsak till denna förändring, vilket jag kan se som 

en bra förklaring för förändringarna i Apornas planet också. Det var onekligen olika 

samhällsförhållanden som rådde under de olika adaptionernas uppkomst och det är inte ett 

långsökt påstående att filmerna formats utifrån det. Det självklara är ju det att tekniken har 

utvecklats vilket leder till att man lyckats göra aporna mer lika apor i den sekundära 

adaptionen än vad man gjort i den primära, men framför allt när det kommer till narrationens 

utformande anser jag att det är den sociala miljön, och den kulturella som jag nämnde 

tidigare, som har spelat stor roll i olikheterna. Den primära adaptionen har ett nästan 

depressivt perspektiv på mänskligheten där kärnvapenhotet har blivit en verklighet för 

protagonisten när han inser att människorna har sprängt New York, att se det som en parallell 

med kalla kriget är ganska självklart. Under början av 2000-talet, det vill säga före 9/11, fanns 

inte samma situation i världen och därför var det troligtvis inte lika aktuellt med samma tema 

i den sekundära adaptionen. Vi ser istället Ari kämpa likt våra djurrättsaktivister om 

människans frihet, om detta representerar människans egen jämställdhet eller bara vårt sätt att 
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behandla djur, som onekligen varit två heta samtalsämnen i media under 2000-talet, går att 

studera vidare men att denna situation känns mer relevant är svårt att argumentera emot. Man 

kan därför påstå att det ligger mycket mer till den här relationen än bara vad man kan se ifrån 

adaptions- och narrationsstudier, vill man verkligen gå in på djupet och studera varför vissa 

delar har förändrats så måste man onekligen se på det utifrån ett större perspektiv som 

inkluderar samhällssituationer om man inte lyckas finna adaptioner producerade kronologiskt 

närmare varandra det vill säga. 

 

Jag har igenom min analys upptäckt att det finns ett problem i studier av adaptioner, 

åtminstone när man ser till den relation primär och sekundär har med varandra, och det är att 

det är svårt att avgöra vilka delar som man varit tvungen att adaptera och vilka delar man 

frivilligt har valt att adaptera. Givetvis för att kunna kalla sig själv en adaption krävs det ju att 

den grundläggande strukturen från originalet finns med i adaptionen och givetvis när man 

diskuterar adaptioner mellan medier finns det vissa narrativa strategier som måste adapteras 

eftersom dessa inte går att överföras, till exempel berättaren i ett litterärtverk. När vi sedan 

kommer till de kardinala funktioner som inte tillhör de absolut nödvändigaste för den 

generella formen i berättelsen, karaktärsfunktioner, miljö, teman etcetera så blir det mycket 

svårt att börja jämföra olika adaptioner och varför de väljer att adaptera olika saker och på 

olika sätt. Dels kan det vara lite så som jag tror kan vara fallet i den relation jag själv studerat 

att den sekundära undviker att vara allt för lik den primära adaptionen, men möjligheten att 

det faktiskt är en helt ny auteuristisk tolkning av berättelsen är inte helt uteslutet. Jag grundar 

mina spekulationer om att den sekundära försöker hålla sig på avstånd ifrån den primära i det 

faktum att den sekundära är snabb på att adaptera delar som den primära missat eller valt att 

inte ha med samtidigt som den undviker att ta med delar som den primära inkluderar. Det går 

ju dock inte att utesluta att Burton, som auteur, har medvetet valt att ändra på delar i 

berättelsen för att sätta sin personliga prägel på det och att det är den huvudsakliga 

anledningen till att adaptionerna skiljer sig ifrån varandra. Jag vill därför åter påstå att bristen 

av detta perspektiv är ett problem i min egen analys och därför vore det, för att nå in på den 

här relationen på ett djupare plan, viktigt att inkludera auteurteori i fortsatta studier inom 

ämnet. Adaptionsstudier kan rent av vara i behov av att inkludera auteuren i teorin när det 

handlar om adaptioner inom samma medium. 

 

För att slutligen komma in på det som präglat adaptionsteorin en längre tid, det vill säga hur 

trogen adaptionen är originalet, så har jag något att ta upp här med. Givetvis håller jag med 
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om den kritik som både McFarlane och Leitch riktar mot de gamla perspektiven om 

litteraturens dominans, man jag vill även utveckla det med att påstå att litteraturen är en 

ganska liten del i adaptionsprocessen när det kommer till sekundära adaptioner och de som 

följer efter dessa. Den primära måste givetvis förhålla sig till källan eftersom detta är det som 

förväntas av denna och denna kommer alltid att ha sämre förutsättningar än originalet 

eftersom den i de flesta fall blir tvungen att komprimera berättelsen. Den jämförelsen är 

däremot en intertextuell sådana och att göra en sådan jämförelse är långt ifrån rättvist 

eftersom de tillhör olika medium. Men när det kommer till sekundära, tertiära, kvartära 

etcetera så utvecklas berättelsen, givetvis inte på litterär nivå utan snarar kulturell nivå. 

Allmänhetens kunskap om berättelsen skrivs om för att inkludera de nya versionerna, inte på 

ett sätt att dessa blandas men däremot att de bidrar till de scheman som åskådarna har inför 

nästa adaption. Därför tror jag att nya adaptioner, som måste förhålla sig till fler källor, inte 

nödvändigtvis försöker vara trogna en viss källa utan snarare trogen den generella 

uppfattningen som åskådaren kan tänka sig ha av berättelsen, det vill säga trogen en slags 

universal intertextuell berättelse som existerar i den kulturella gemenskap vi har. Den här 

universala berättelsen må vara skapad av originaltexten men är i sin tur hela tiden i utveckling 

eftersom nya versioner dyker upp och bidrar till att utveckla vår förståelse för denna 

berättelse. 

 

Leitch har ett mycket intressant påstående när han diskuterar adaptioner på Charles Dickens 

berättelse En julsaga (1883). Han menar att barn som tar del av de olika adaptionerna av den 

berättelsen lär sig en hel del om bland annat sensmoralen, Dickens, berättelsen men även 

kulturen i sig (Leitch, 2007;68-70). Det här ser jag som ett väldigt intressant påstående som 

jag faktiskt även håller med om, inte bara vad gäller Dickens men alla andra adaptioner med 

för den delen. Tar man Apornas planet som ett exempel, en berättelse som är väldigt 

samhällskritisk och har ett kraftigt budskap om mänskligheten, så kan man ju undra om inte 

denna berättelse nått ut till fler personer i och med filmerna. Dels att den når ut till dem som 

inte läser så mycket och dels för att de två filmerna sprider budskapet över två helt separata 

generationer. Jag kan tycka att adaptioner, om man ser på dem ifrån detta perspektiv, blir 

oerhört viktiga för att bibehålla och skapa en rik kultur där berättelser kan vara i utveckling 

och ständigt anpassa sig efter det som krävs av samhället. Huruvida berättelsen utvecklas åt 

det bättre kan enbart åskådarna avgöra och kanske är det därför Burtons Apornas planet blivit 

bemött så pass dåligt om man jämför med till exempel den senaste adaptionen av apornas 

planet universumet, det vill säga Apornas planet: (r)Evolution (USA, 2011), den kanske helt 
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enkelt förändrade för mycket av den gemensamma uppfattningen av berättelsen för att fullt ut 

accepteras.  

 

7. SAMMANFATTNING 

Syftet med den här uppsatsen var att utöka den kunskap som finns om adaptioner och främst 

om det som Thomas M Leitch kallar sekundära adaptioner, det vill säga adaptioner i ett 

medium som redan har en tidigare adaption. Till min hjälp har jag studerat den relation som 

Apornas planet adaptionerna har med varandra och originaltexten. Jag påstår att den 

sekundära adaptionen är väldigt beroende, åtminstone i situationer där denna inte vill vara en 

nyinspelning, av vad den primära adaptionen väljer att adaptera ifrån originalet. Jag har 

analyserat mitt material utifrån en blandning av David Bordwells tidigare studier inom 

narratologi och Leitch samt Brian McFarlanes studier inom adaptionsteori. 

 

De tidigare studierna av adaptioner har varit väldigt begränsade eftersom de dominerats av 

litteraturvetare med perspektivet att adaptionen bara är en kopia på den litterära 

originaltexten. Leitch och McFarlane kritiserar de tidigare studierna och väljer därför att 

omformulera adaptionsteorierna. Något som båda snabbt berör, men inte fördjupar sig i, är 

frågan kring relationen mellan primär och sekundär adaption. Jag anser att denna del av 

adaptionsstudierna har hamnat lite i skuggan och att det kan vara bra att även fördjupa sig i 

det området. Bordwell i sin tur är en av de ledande forskarna inom narratologi och hans 

teorier har varit värdefulla för att förstå berättelsen och hur vi som åskådare skapar denna 

utifrån det som vi får presenterat. 

 

Det som jag slutligen kommer fram till är att den sekundära Apornas planet adapterar enbart 

det skelett och de grundläggande funktionerna som originalet har i sin narration, men den 

adapterar även detaljer ifrån den primära adaptionen. Detta är inte tillräckligt för att kalla 

denna för en nyinspelning, men däremot är den sekundära tvungen att adaptera kända detaljer 

för att dessa är en del av den generella förståelsen som allmänheten har av berättelsen. På ett 

sätt kan man påstå att den sekundära adaptionen adapterar en intertextuell berättelse som 

består av en blandning av alla de viktiga detaljerna från de viktigaste versionerna. Jag 

kommer även fram till att det finns betydligt fler aspekter som man bör ta hänsyn till, till 

exempel auteurteori, för att förstå denna relation bättre, därför finns det enormt mycket 

potential till att utveckla studierna i det här området. 
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Segmentering – Romanen (1963) 

 

”Intro”. Jinn och Phyllis 

a. Jinn och Phyllis reser runt i rymden och hittar en flaska med ett meddelande. 

b. De läser meddelandet som handlar om människan Ulysse. 

 

A. Rymden 

a. Ulysse börjar förklara om deras resa. Man veta om honom, samt de två andra 

karaktärerna, Antelle och Levain men även schimpansen Hector. 

b. De stöter på en planet i det solsystem som de siktat, denna planet likar jorden. 

c. De bestämmer sig för att landa med hjälp av en mindre farkost. 

 

B. Farkosten på planeten 

a. Innan de landar ser de en stor stad på planeten. De landar tillslut på en öppen plats 

utanför en djungel. Hector rymmer in i djungeln. 

b. Astronauterna beger sig in i djungeln för att studera den samtidigt som de letar efter 

Hector. 

 

C. Vattenfallet 

a. De kommer plötsligt till ett vattendrag med ett vattenfall och bestämmer för att bada 

efter att de kollat så att vattnet inte är någon annan vätska. 

b. Efter ett tag hittar en av astronauterna ett mänskligt fotspår på stranden, det ser 

kvinnligt ut. 

c. Plötsligt får de även syn på en naken kvinna som står på en klippa och tittar på dem, 

Ulysse påstår att hon har en perfekt kropp. 

d. Hon blir skrämd av deras tal så de försöker att vara tysta. De lyckas till slut locka ner 

henne i vattnet genom att leka och agera normalt. I vattnet börjar de leka någon 

primitiv lek där man turas om att jaga varandra. Kvinnan ler inte en enda gång under 

det här och ryggar tillbaka när Ulysse ler mot henne. 

e. Efter att han ler springer hon upp på stranden. Astronauterna kommer farm till 

slutsatsen att hon är stum. 

f. Hector kommer sedan och kvinnan blir rädd och dödar honom. 

g. Efter det försvinner kvinnan och astronauterna återvänder till farkosten. 
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B1. Farkosten 

a. De spenderar natten i farkosten och kan inte undvika att känna sig iakttagna. 

b. På morgonen beger de sig iväg till vattenfallet igen för att leta efter kvinnan. 

 

C1. Vattenfallet 

a. Vid vattenfallet tar de av sig nakna igen och hoppar i för att leka igen som de gjorde 

sist. Plötsligt dyker kvinnan upp men inte ensam. De blir omringade av andra 

primitiva människor. 

b. Efter ett tag hoppar alla i vattnet och börjar leka de med. 

c. Efter ett tag kan inte astronauterna hålla sig och de börjar skratta vilket skrämmer de 

andra människorna som ryggar tillbaka. Astronauterna blir skrämda eftersom de minns 

hur det gick för apan. 

d. De tar på sig kläderna och det gillar inte de primitiva människorna så de attackerar 

dem. 

e. Astronauterna flyr tillbaka till farkosten. 

 

B2. Farkosten 

a. Väl vid farkosten hinner de primitiva människorna ifatt astronauterna. 

b. Där börjar de slita i deras kläder men inte i astronauterna själv och därför gör de inget 

motstånd. 

c. De attackerar även farkosten och har sönder deras utrustning. 

d. Efter detta så tvingas de att marschera in i djungeln igen. 

 

D. Människobyn 

a. Tillslut förs de till en liten by där människorna bor i nå slags bon. 

b. De äter och somnar där. Ulysse kallar den vackra kvinnan för Nova och hon hjälper 

honom att bygga ett bo. När han väl går och lägger sig så lägger sig Nova bredvid 

honom. 

c. När de ligger där så sätter Ulysse sin hand på Novas axel och hon blir lite skrämd 

men flyr inte. Sen försöker han även le lite mot henne. Hon blir igen lite rädd men 

flyr inte. Sen försöker hon också le. Ulysse konstaterar att han lärt henne att le. 

d. På morgonen störs de av nått ljud som låter som trummor och mänskliga skrik. 

e. Alla flyr och därför flyr även astronauterna. 
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f. Ullyse och Levain hinner en bit innan de inser att de lämnat kvar den äldre Antelle 

som varit deras ledare. Det finns inget de kan göra dock så de fortsätter. 

g. De kommer sedan till en glänta i djungeln där de gömmer sig i skogskanten. Där får 

Ulysse syn på en av de som jagar dem, en gorilla i människokläder och med ett 

gevär. Han har även en schimpans med sig som laddar hans gevär åt honom. 

h. Ulysse inser att han måste fly när gorillan laddar om så han väntar. Plötsligt får den 

andra astronauten panik och reser sig och löper över gläntan. 

i. Han blir skjuten och just när gorillan ger vapnet till schimpansen så löper Ulysse. 

j. Han kommer till andra sidan men där springer han in i en fälla och fastnar i ett nät. 

k. I nätet ser han hur aporna kommer närmare och de agerar precis som människor. 

Ulysse förstår också varför Nova dödade Hector nu. 

l. Människorna förs in i vagnar som körs av traktorer. 

 

E. Samlingsplatsen 

a. De kommer tillslut till en samlingsplats där de kvinnliga gorillorna väntar på sina 

män och där de visar upp de dödade bytena. 

b. De tillfångatagna människorna får även mat och det visar sig att aporna faktiskt kan 

känna medkänsla. 

c. De förs sedan vidare och Ulysse märker att Nova är med honom. 

 

F. Apstaden – forskningsinstitut 

a. Väl i staden visar det sig att alla invånarna är apor. 

b. De förs till ett forskningsinstitut där de låses in i separata burar. 

c. Ulysse försöker tala med gorilla vakterna, de noterar det men skrattar samtidigt bort 

det. 

d. Senare träffar Ulysse schimpansen Zira som tydligen är högt uppsatt på institutet. 

e. Ulysse försöker kommunicera med Zira som blir facinerad och imponerad. 

f. Gorillorna för sedan experiment där de försöker att vänja människorna vid olika ljud, 

ungefär som man gör med hundar. Ulysse genomskådar detta. 

g. Sedan kommer Zira tillbaka med orangutangen Zaius. Ulysse försöker att visa sin 

intelligens för honom med. Han är dock mycket mer svår flörtad. Efter ett tag säger 

Ulysse det som han tror är Ziras och Zaius namn och de blir förbryllade. Zaius förblir 

tveksam. 
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h. Zaius bestämmer sig för att göra ett nytt experiment och de placerar Nova i Ulysses 

bur. Ulysse genomskådar även detta som ett experiment för att studera människors 

sexuella instinkt. Ulysse vägrar dock men när Zaius flyttar Nova till en annan bur 

med en annan man som börjar göra en primitiv dans för att förföra henne bli Ulysse 

rasande. 

i. Zaius blir nöjd och släpper tillbaka Nova hos Ulysse som inser att han är slagen och 

imiterar denna primitiva dans för att få behålla Nova. 

j. Efter ett tag vänjer sig Ulysse med sin tillvaro och det kommer han själv på, detta får 

honom att skämmas och må dåligt. Han bestämmer sig för att försöka göra ett nytt 

intryck på Zira. 

k. Zira kommer in och Ulysse tar hennes block och penna. Han ritar först ett skapligt 

porträtt av Nova som han ger Zira. Hon blir förvånad och ger tillbaka blocket till 

Ulysse som fortsätter med att rita en geometrisk och matematisk figur. Zira ger 

honom sedan ett större papper och på det ritar han jordens solsystem och det här nya 

solsystemet. Han ritar även rymdfarkosten och deras bana från jorden till den nya 

planeten. 

l. Zira blir förbluffad och just då kommer Zaius in. Zira gömmer teckningarna från 

honom. 

m. Efter detta börjar Zira träffa Ulysse privat och lär honom tala på deras språk samtidigt 

som han lär henne franska. Nova gillar inte det och Ulysse blir tvungen att, även om 

han inte själv gillar det, våldsamt forcera undan henne. Ulysse får även veta lite om 

hur apornas kultur samt historia ser ut. 

n. En dag kommer Zira och tar med Ulysse ut i staden. Han måste dock vara naken och 

bära koppel för att inte fånga för mycket uppmärksamhet. 

 

G. Apstaden – parken 

a. Zira visar runt Ulysse i staden och nämner även för honom att kopplet samt bristen på 

kläder är för hans eget bästa. Hon nämner även att han har en apas sinne. 

b. I parken berättar Zira om en plan som hon har för att lyckas ordna så att Ulysse blir 

fri. De kan inte säga något till Zaius för då kan båda råka illa ut eftersom Zaius är 

väldigt konservativ och har mycket makt. Istället ska de, under en vetenskaps mässa, 

presentera Ulysse, detta har Zaius redan planerat men planen är att när presentationen 

sker så ska Ulysse själv förklara för alla vetenskapsmän och journalister om hur allt 
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står till. Pressen har nämligen en enorm makt som är mäktigare än både 

orangutangerna och gorillorna (som är de som står i vägen för Ulysses frihet). 

c. Zira presenterar Ulysse till sin fästman Cornelius som är en av få schimpanser att vara 

inräknade i vetenskapsmässans kommitté. 

d. Cornelius blir fascinerad av Ulysse. 

e. Zira nämner även att man har hittat Ulysses kapsel och vetenskapsmännen är överens 

om att det inte är apornas egna, de vet dock inte vems det är. 

f. Zira tar sedan med Ulysse tillbaka till buren i institutet och ber honom undvika att 

visa sitt rätta jag till Zaius. Ulysse tackar henne och säger att han är skyldig henne 

hans frihet och liv. 

 

F1. Institutet 

a. Ulysse återvänder till sin bur där Nova är välkomnar honom tillbaks. 

b. Ulysse övar på sitt nya språk under den tiden som han sitter i buren, han har även fått 

en ficklampa och några böcker av Zira. Ur böckerna lär han sig om apornas kultur. 

c. Tydligen finns det inga nationer på planeten och heller inga krig. Världen är uppdelad 

i tre grupper vilka är gorillor, schimpanser och orangutanger. Dessa är jämställda men 

håller sig till sina special områden. Världen styrs av ett triumvirat med en representant 

från varje art och under dem har de ett parti som också representerar respektive art. 

d. Ulysse får även följa med till parken flera gånger och ibland träffar han Cornelius där 

för att skriva ihop det tal som han ska föra på vetenskapsmässan. 

e. En dag får han följa med till djurparken också. När de kommer fram till människornas 

inhägnad blir Ulysse förvånad över att se professor Antelle i buren. Däremot beter han 

sig precis som de andra människorna vilket gör Ulysse ledsen. Han vill tala med 

honom men Zira övertalar honom att vänta tills han är fri. 

 

H. Mässan 

a. Dagen kommer då han ska presenteras av Zaius. 

b. När Ulysse kliver upp på scen möts han av en gigantisk amfiteater som är fylld med 

apor. 

c. Zaius börjar presentera honom och förklarar att han ska presentera några trick. 

d. Ulysse spelar med till det blir dags för honom att göra tricket, då kliver han fram till 

mikrofonen och ber ledaren för evenemanget om tillstånd för att tala. 

e. Alla apor blir förvånade förutom Zaius som blir rasande. 
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f. Ledaren godkänner Ulysses önskan och Ulysse fortsätter med det tal som han har 

förberett. 

g. Efter talet möts han av applåder innan han kollapsar i en tom stol. 

 

I. Ulysses lägenhet 

a. Ulysse vaknar upp av att Zira samt Cornelius tar hand om honom. Några gorillor 

håller undan journalister vid dörren. 

b. Det visar sig att Ulysse har vunnit sin frihet och att han blivit tilldelad lägenheten som 

han befinner sig i. Zira pekar dock ut att han inte kommer att ha Nova med sig. 

c. Ulysse får sedan en kostym syd av stadens bästa skräddare. 

d. Zira och Cornelius tar sedan med Ulysse på en fest. 

 

J. Nattklubben 

a. De festar på en nattklubb med andra schimpanser. 

b. Ulysse betraktas som en kändis och skriver autografer. 

c. Ulysse förvånas av att aporna runt om honom blir mänskliga när han dricker alkohol. 

Efter ett tag blir han dock ledsen när han tänker på Antelle. 

d. Zira och Cornelius bestämmer sig för att ta med honom till djurparken eftersom 

Cornelius känner ägaren. 

 

K. Djurparken 

a. De kommer fram till buren med människorna och Ulysse försöker tala med Antelle. 

b. Antelle beter sig däremot som de andra människorna och blir lite rädd för ljudet av 

språk. 

c. Ulysse talar sedan med honom privat eftersom han tror att aporna skrämmer honom. 

d. Plötsligt ser det nästan ut som om Antelle ska tala men det slutar med att han ylar som 

de primitiva människorna. Ulysse blir förkrossad. 

 

I1. Ulysses lägenhet 

a. En månad går och Ulysse reflekterar om hur generösa aporna varit med hans lägenhet 

eftersom den är bland de dyrare i staden. Ulysse har även börjat jobba med forskning 

om människor tillsammans med Zira och Cornelius. 

b. Zira och Cornelius har blivit befordrade och Zaius har fått byta tjänst. 

c. Ulysse saknar dock Nova. 
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d. Han beger sig sedan till jobbet. 

 

F2. Institutet 

a. Ulysse kommer till institutet där han konstaterar att människorna börjar respektera 

honom ungefär som de respekterar aporna. Han vill dock tro att det är på ett 

annorlunda sätt. 

b. Han nämner även att han är intresserad av att få dem att tala eftersom han tror att 

potentialen finns. Ännu har de bara som mest kunnat imitera några ljud. 

c. Nova är den smartaste av dem och hon säger samtliga ljud som hon fått lära sig samt 

gör en grimas som ser ut som ett leende direkt när Ulysse kommer fram till henne. 

Ulysse vill tro att det är på grund av den tid de spenderade tillsammans. 

d. Ulysse vill gärna gå in och träffa henne i buren men hans egen självrespekt stoppar 

honom. Han undviker även att visa mer uppmärksamhet för henne än vad han gör med 

de andra. 

e. Ulysse försöker förklara för henne att hon heter Nova. 

f. Plötsligt blir hon arg och det visar sig bero på att Zira och Cornelius står bakom 

Ulysse. 

g. Cornelius frågar om han vill följa med på en liten tur för de har hittat några intressanta 

utgrävningar. 

h. Ulysse följer gärna med, dels för sakens skulle men även för att avbryta sin tur på 

institutet. Sista anhalten hade varit Antelles bur. 

i. Antelle hade blivit flyttad till bättre förhållanden och han studerades av aporna och 

Ulysse. Han beter sig fortfarande som de primitiva människorna och kan därför inte 

släppas fri. Varje besök Ulysse gör hos honom är fruktansvärt jobbig. 

 

L. Flygplanet 

a. Ulysse och de två schimpanserna åker till utgrävningarna i ett flygplan. 

b. Under resan förklarar Cornelius lite utgrävningen. De kommer in på att Ulysse sagt 

att apor på jorden är imitatörer och att de på ett sätt är det på den nya planeten också. 

 

M. Utgrävningsplatsen 

a. Vid utgrävningarna hittar de lite olika artefakter från en mycket gammal men 

avancerad stad. Detta bevisar att apornas samhälle vuxit fram från något som är äldre 

än deras skrifter. 
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b. Cornelius hittar sedan en människodocka. Gorillorna och den ledande orangutangen 

skrattar åt det men Cornelius ser dess betydelse. Ingen apa skulle klä en 

människodocka på det sättet, dessutom talade dockan. 

c. Cornelius och Ulysse förstår båda vad det betyder men Cornelius ångrar sitt fynd. Han 

skickar hem Ulysse på grund av detta. 

 

L1. Flygplanet 

a. Ulysse är på väg hem till apstaden men i planet spekulerar han om det han bevittnat. 

Han ställer frågan om aporna har imiterat ett tidigare mänskligtsamhälle? 

b. Han börjar även tro att hans öde måste vara att rädda mänskligheten på den nya 

planeten. 

 

I2. Ulysses lägenhet 

a. Under en längre period när han kommer hem ligger han kraftigt sjuk i något som 

liknar malaria. Zira tar hand om honom under tiden. 

b. När Ulysse känner sig lite friskare ber han Zira om lov för att få återvända till arbetet 

på institutet. Zira går med på det lite motvilligt. 

 

F3. Institutet 

a. Ulysse går sin runda hos människorna som fortfarande minns honom. Han kan inte 

undvika att se en viss nyfikenhet hos dem. 

b. Han märker dock att Novas bur är tom. Han blir arg och ropar till sig en av gorillorna 

och frågar var hon är. Gorillan vet inte. 

c. Zira kommer in och undviker situationen med att säga att Cornelius har kommit hem 

igen och han vill träffa Ulysse. 

d. Ulysse fråga om Nova och Zira förklarar att hon egentligen inte får säga något men 

att Nova är i en annan bur och sköts om av Zira själv. Nova är nämligen gravid med 

Ulysses barn. 

e. Ulysse vet inte hur han ska agera och ber om att träffa henne. Zira förklarar att de 

måste tala med Cornelius först. 

f. Ulysse påstår att Cornelius är en förädare (på grund av det som hände vid 

utgrävningen). Zira svarar med att Cornelius är bara delad mellan sitt vetenskapliga 

jag och sig själv som apa. 
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g. I Cornelius kontor diskuterar de utgrävningen och han påstår att de hittade en 

gravplats men att den bestod av människoskelett. Han påstår även att det är ett bevis 

på att det fanns ett avancerat mänskligt samhälle innan apornas. 

h. Ulysse frågar om Nova och Cornelius förklarar att de håller det hemligt för allas 

bästa. Skulle det komma ut skulle Cornelius och Zira få sparken och då skulle Ulysse 

vara ensam bland ”fiender”. 

i. Det går nu upp för Ulysse att aporna, förutom Zira och Cornelius, ser honom som ett 

hot. 

j. De tillåter Ulysse att träffa Nova. Zira ger dem även lite privat tid. Ulysse talar till 

Nova som om hon skulle förstå. Nova lyckas uttala Ulysses namn vilket gör honom 

glad men hon visar inga större tecken på rationalitet. 

k. Zira kommer in och säger att de måste gå. 

 

I3. Ulysses lägenhet 

a. När Zira och Ulysse är tillbaka i lägenheten så brister det för Ulysse och han gråter i 

hennes famn. 

b. Ulysse får träffa Nova några fler gånger. 

 

F4. Institutet 

a. Cornelius vill visa Ulysse delen av institutet där man experimenterar med människans 

hjärna för de har upptäckt en intressant sak.  

b. Cornelius lämnar Ulysse hos en annan schimpans som visar honom runt men 

Cornelius vill själv visa huvudupptäckten. 

c. Den andra schimpansen visar en massa brutala experiment till Ulysse vilket Ulysse 

inte alls gillar. 

d. Cornelius återkommer för att visa det viktiga experimentet.  

e. Det visar sig att aporna har fått två människor att tala genom elektroniska pulser till 

hjärnan. Den ena människan kan till och med tala om saker som är sparat på artens 

”gemensamma minne”. 

f. Människan börjar prata i olika röster och det visar sig vara en återberättning av hur 

aporna kommit till makten och samhället har omvänts där aporna är människornas 

ledare. 
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g. Människorna har get upp utan motstånd för att de har utvecklats till ett stadium av 

ignorans och lathet. Det är därför aporna har kunnat ta makten. Vissa människor flyr 

men vissa, de som inte orkar, blir tillfångatagna. 

h. Ulysse besöker sedan Antelle som har varit väldigt våldsam. Han har dock lugnat ner 

sig när de fört in hans partner från djurparken. Antelle känner fortfarande inte igen 

Ulysse och beter sig fortfarande primitivt. 

i. Cornelius kommer och säger till Ulysse att det verkar vara lätt att tappa sitt förstånd. 

Han säger även att han och Zira måste tala med honom. 

j. De går in på Cornelius kontor där Zira väntar. 

k. De säger sedan att Ulysses barn har börjat vissa tecken på att den kan tala men även 

börjat yttre vissa ord. De menar att orangutangerna, med Zaius i spetsen, aldrig 

kommer att ge barnet frihet. Orangutangerna ser även Ulysse som ett hot mot aporna 

för att de är rädda för att han ska skapa en ny mänsklig ras. Därför tror de att 

orangutangerna kommer att vilja döda både Ulysse och Nova. 

l. Cornelius och Zira lovar att hjälpa dem och de har en plan. De ska byta ut tre test 

personer, en man, en kvinna och ett barn mot Ulysse och hans familj. De menar att de 

flesta apor ändå inte ser någon skillnad på människor och därför inte kommer att 

märka av att de byts ut. De ska sedan skickas i en satellit i omloppsbana så att de kan 

styra in i rymdskeppet de redan har i omlopp. 

m. Ulysse tackar Cornelius som menar att han borde tacka Zira istället. 

n. Ulysse går ut ur Cornelius kontor in till hallen där Zira väntar på honom. Ulysse 

kramar om Zira och just när han ska kyssa henne så backar hon undan. Hon säger att 

hon inte kan för han är bara allt för oattraktiv. 

o. Planen lyckas. 

 

A1. Rymden 

a. Ulysse, med sin familj, lyckas fly och är nu på väg tillbaka till jorden. Resan tar några 

år av deras tid men ännu längre när man ser till jordens år. 

b. De kommer tillslut tillbaka till jorden och vid det här laget har Ulysses son börjat tala 

flytande och barnet har även lärt sin mor, Nova, att tala nästan lika bra. 

 

N. Jorden 

a. De landar på jorden med en av kapslarna och ser att det kommer en bil för att möta 

upp dem. 
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b. De kliver ut från kapseln som landat i högt gräs utanför Paris och inväntar de okända 

människorna. 

c. En av dem kommer ut från gräset och då skriker Nova och flyr med sin son in i 

kapseln igen. Ulysse står kvar och ser att det är en gorilla. 

 

”Outro”. Jinn och Phyllis 

a. Jinn och Phyllis är tagna av berättelsen och påstår att de finns poeter i hela kosmos. 

b. Phyllis pekar dock ut att hela idén med talande och utvecklade människor var där 

berättelsen brast. Det visar sig att Jinn och Phyllis är även de apor. 
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Segmentering – Primära adaption (1968) 

 

Intro – Rymden 

a. Taylor sitter och berättar om deras påbörjade resa till en inspelning på farkosten. Han 

frågar bland annat om mänskligheten fortfarande är lika hänsynslös som den alltid 

varit. 

b. Han går och lägger sig i någon form av kammare. Två andra män och en kvinna ligger 

reden i varsina separata kammare. 

c. Titeln till filmen. 

 

A. Farkosten på den nya planeten 

a. Snabba kameravinklar farkostens perspektiv ger intrycket av att de kraschar i en sjö. 

b. Den manliga besättningen vaknar och alla har hunnit få skägg. Kvinnans kammare har 

dock en spricka och hon har åldrats betydligt mycket mer, så pass mycket att hon har 

avlidit. 

c. Plötsligt börjar farkosten att sjunka samt ta in vatten, besättningen skyndar sig ut. 

d. Med hjälp av en uppblåsbar flotte tar de sig i land. 

 

B. Öknen 

a. Taylor och Landon diskuterar hur länge de rest. Svaret är 18 månader enligt deras tid 

men egentligen har de rest i ca 2000 år. 

b. Innan de fortsätter på sin färd så reser Landon upp en liten amerikans flagga. 

c. De går flera dagar i öknen. 

d. Under färden diskuterar Taylor och Landon om varför de åkte, Landon åkte för att bli 

känd, den tredje (Dodge) åkte för att han ville ha kunskap som ingen annan hade och 

Taylor åkte för att han hoppades på bättre livsformer än människan. 

e. De hittar en växt vilket tyder på liv på planeten. 

f. Plötsligt får man se att de är förföljda av människoliknande varelser. 

g. De hittar sedan något som ser ut som fågelskrämmor. 

h. Bakom fågelskrämmorna hittar de ett litet vattenfall och en liten sjö där de badar. 

i. De hittar sedan ett mänskligt fotavtryck i leran. 

j. Därefter börjar okända mänskliga varelser stjäla deras kläder och astronauterna börjar 

jaga dem. 
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C. Djungeln 

a. De jagar de okända varelserna in i en djungel där de följer spåret av deras trasiga 

kläder till en glänta. 

b. I gläntan ser de en massa primitiva människor som äter frukt. Taylor får även syn på 

Nova för första gången. 

c. Astronauterna kommer fram till att människorna är vegetarianer men verkar vara 

stumma. 

d. Plötsligt reagerar de primitiva människorna på att astronauterna pratar och strax efteråt 

hörs ett vrål från skogen och alla börjar fly i panik. 

e. Därefter springer de in i en vägg av okända varelser som motar bort dem med käppar 

och tvingar dem fly åt ett annat håll, man får även se att några ryttare på hästar 

anländer till platsen. 

f. Taylor ser sedan att ryttarna är gorillor. 

g. Vissa av människorna skjuts och vissa fångas in. Dodge blir skjuten framför Taylor, 

Taylor samt Landon blir dock tillfångatagna separat. Taylor hinner även bli skjuten i 

halsen innan han blir tillfångatagen. Nova blir även hon tillfångatagen. 

h. De förs till en uppsamlingsplats där människorna samlas in, de som lever förs vidare i 

vagnar med stora burar. 

i. Några av gorillorna poserar vid en hög döda människor när en annan gorilla tar kort på 

dem. 

 

D. Inomhusburarna 

a. Taylor och Nova sitter fastbundna på varsit bord där Nova tvingas av schimpanser att 

ge blod till Taylor. 

b. Zira kommer in och kritiserar stället för att vara smutsigt varav veterinären påstår att 

människor är smutsiga. Zira vill även se ”människan med de annorlunda kläderna”, 

det vill säga Taylor. 

c. Taylor vaknar sedan upp i sin bur där en gorilla sprutar vatten för att rengöra dem. 

d. Zira kommer sedan in för att titta till honom. 

e. Taylor försöker prata men kan inte eftersom han blev skjuten i halsen. Zira ser det 

ändå som fascinerande att han försöker tala. 

f. Referens till ”monkey see, monkey do” frasen när de säger ”human see, human do”. 

g. Taylor försöker komma åt Ziras papper och attackeras av gorillavakten. 

h. Dr. Zaius dyker nu upp i rummet för att träffa Zira och se på Taylor. 
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i. Zira demonstrerar hur Taylor försöker tala men Zaius är inte imponerad. 

j. Dr. Zaius visar ett tydligt hat mot människor. 

k. Zira och gorillavakten skickar in Nova i Taylors bur. 

 

E. Utomhusburen 

a. Taylor och Nova går runt i en bur utomhus med andra människor. 

b. Cornelius kommer in i bilden och Zira vill visa Taylor till honom. Cornelius och Zira 

”pussas”. 

c. När Zira frågar Taylor om hur han mår så går han ner på knä och börjar skriva i 

sanden, men innan Zira och Cornelius hinner se det avbryts dem av Zaius. 

d. Innan Taylor hinner visa sin text så suddar Nova och en annan primitiv man ut det och 

Taylor knuffar undan dem. Det resulterar i att Taylor och den andra mannen börjar 

bråka och gorillorna får avbryta det. 

e. Zaius får sedan syn på några av bokstäverna som Taylor skrivit och väljer att sudda ut 

det sista. 

 

D1. Inomhusburarna 

a. Taylor förs tillbaka in i sin bur efter slagsmålet. 

b. Därinne försöker han stjäla Ziras papper igen och lyckas. Han hinner även skriva ner 

något i blocket innan gorillan attackerar honom och tar tillbaka det. 

c. Zira titta på pappret och ser att han har skrivit att han heter Taylor. 

d. Zira ber om ett koppel och tar hem Taylor även fast det är förbjudet. 

 

F. Hemma hos Zira och Cornelius 

a. Taylor berättar allt för Zira och Cornelius genom att skriva det till dem, paret är dock 

lite skeptiska, framför allt Cornelius. 

b. Taylor visar att det är möjligt att flyga genom att vika ett flygplan av papper. 

c. Taylor visar på en karta varifrån han kom, det vill säga den så kallade ”förbjudna 

zonen”. 

d. Zira berättar för Taylor om en kontroversiell teori som Cornelius har om att apor 

utvecklats ifrån människor. 

e. Zaius och några andra apor kommer in och frågar vad Taylor gör där. Zaius hittar även 

flygplanet och har sönder det. 
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D2. Inomhusburarna 

a. Taylor har förts tillbaka till sin bur där han ligger och sover med Nova. 

b. Några gorillor kommer in och påstår att Taylor ska kastreras. 

c. Gorillavakten menar att Zira inte vill det eftersom hon vill att Taylor ska föröka sig 

med Nova, men de andra gorillorna menar att det inte finns något att göra eftersom 

order kommer direkt från Zaius. 

d. Taylor har hört dem tala om det och när de låser upp buren så flyr han. 

 

G. Apstaden 

a. I sin flykt kommer Taylor ut i den stad som aporna bor i, där blir han jagad av en 

massa gorillor. 

b. Taylor lyckas gömma sig ett litet tag i ett museum. I museet finner han Dodge, han har 

dock blivit uppstoppad. 

c. Väl ute i staden igen så blir han tillfångatagen och då når Zira fram till honom. När 

gorillorna försöker att ta ner honom så skriker han ut mot dem ”take your stinking 

paws of me, you damn dirty ape!” 

 

D3. Inomhusburarna 

a. Taylor pratar lite med Nova i buren och förklarar att hon är den enda han har. 

b. Plötsligt kommer några gorillor in och flyttar Nova till en annan bur samtidigt som de 

sprutar vatten på Taylor. 

c. Efteråt fortsätter han att tala med Nova och menar att de tagit henne ifrån honom nu 

också. 

d. När Taylor ler mot Nova så försöker hon le tillbaka och han konstaterar att han just 

lärt henne att le. 

e. Gorillorna dyker upp igen och för ut Taylor. 

 

H. Förhörssalen 

a. Taylor förs in i salen och träffar Zira och Cornelius igen som förklarar att det är ett 

förhör som kommer att hållas. 

b. Det kommer även in några orangutanger, bland annat Zeius. 

c. Förhöret börjar och schimpanserna försöker försvara Taylor men samtliga 

orangutanger är väldigt defensiva. 
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d. Taylor vill bevisa det genom att tala med Landon. Alla går därför ut och tittar på de 

människor som de fångade den dagen. Däribland finns Landon också. 

e. Taylor går fram till honom och det visar sig att han blivit lobotomerad och kan därför 

inte tala. 

f. Väl inne igen så börjar Zira och Cornelius att argumentera för att det inte finns någon 

förklarad anledning till varför människor inte kan tala etcetera. Orangutangerna vill 

inte vara med i diskussionen och här dyker en referens för de tre aporna upp där en 

inte vill se, den andra inte lyssna och den tredje inte tala. 

 

I. Dr. Zaius kontor 

a. Taylor har förts in i Zaius kontor för där ska Zaius bestämma hans öde. 

b. Zaius vill veta varifrån Taylor kommer eftersom han är orolig för att det finns fler som 

han i den förbjudna zonen. Taylor håller dock fast vid det han sagt tidigare. 

c. Zaius menar att det kommer att resultera i att han blir kastrerad och används till 

experiment. 

d. Taylor förs tillbaka till inomhusburarna. 

 

D4. Inomhusburarna 

a. En ung schimpans kommer och påstår till gorillavakten att Taylor ska föras till ett zoo. 

b. Han signalerar till Taylor att hålla fast vakten. 

c. När gorillan märker att intyget inte fungerar så knuffar den unga schimpansen, som är 

Ziras brorson, gorillan in mot Taylors bur. Taylor håller i honom och schimpansen 

knockar honom. 

d. De flyr sedan och Taylor vägrar lämna Nova. 

 

J. Glänta utanför en stor skog 

a. I gläntan träffar de Cornelius som har med sig hästar och vapen. De bestämmer sig för 

att dra iväg till den förbjudna zonen där Cornelius har hittat arkeologiska fynd som 

kan rentvå dem. 

 

B1. Öknen 

a. De passerar fågelskrämmorna 

b. Taylor frågar var någonstans floden de är vid leder. Cornelius förklarar att den leder 

till utgrävningsplatsen och ett hav. 
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K. Utgrävningsplatsen 

a. Tillslut kommer de fram och Talor passar på att raka sig. Aporna undrar varför han 

gjorde så och Taylor förklarar att där han kommer ifrån brukar vissa män göra så. 

b. De ska sedan gå in i grottan men just då kommer Zaius tillsammans med ett gäng 

beväpnade gorillor ifatt dem. 

c. Det blir sedan ett dödsläge där Taylor hotar med att skjuta Zaius om inte gorillorna 

drar sig undan. Detta går de med på. Taylor tar med Zaius in i grottan och lämnar 

Ziras brorson för att vakta. 

d. Inne i grottan förklarar Cornelius och Zira Cornelius utvecklingsteori genom att peka 

ut bevis, bland dem en människodocka. 

e. Zaius menar att det inte är nog med bevis men plötsligt kommer Nova åt dockan så att 

den säger ”mama”. Taylor frågar då om en apa skulle göra en människodocka som kan 

tala. 

f. De hör sedan skott utifrån och alla förutom Zaius springer ut. 

g. Gorillorna beskjuter Taylor men Taylor lyckas lura ut Dr. Zaius och använda honom 

som gisslan. De tvingar sedan tillbaka gorillorna. 

h. Taylor binder fast Zaius även fast de andra protesterar eftersom det är förolämpande. 

Taylor menar att det var förolämpande när de gjorde det mot honom med. De skickar 

Ziras brorson för att hämta mat och en häst från gorillorna. 

i. Taylor, Zira och Cornelius får sedan veta att Dr. Zaius känt till det tidigare 

mänskligasamhället men hållit det hemligt för att människorna var hänsynslösa och 

förstörde det paradis som var den förbjudna zonen förut. 

j. Ziras brorson kommer tillbaka med det som Taylor bad om. Innan Taylor och Nova 

börjar rida iväg på hästen så kysser han Zira som säger ”All right, but you’re so 

damned ugly!”. 

k. Schimpanserna hjälper loss Zaius och då rider gorillorna mot Taylor men de stoppas 

av Zaius som låter dem gå. 

l. Zira frågar Zaius om vad Taylor kommer att finna och han svarar med att säga ”his 

destiny”. 

 

L. Outro - frihetsgudinnan 

a. Taylor och Nova rider en bit men kommer tillslut fram till något vid strandkanten. 

b. Båda kliver av hästen men Taylor sjunker ner på stranden och säger samt skriker ut 

”Oh my God. I’m back. All the time, it was… We finally did it. You maniacs! You 
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blew it up! Damn you! God damn you all to hell!”. Det visar sig att de kommit fram 

till frihetsgudinnan. 

c. Taylor förstår nu att han varit på jorden hela tiden. 

d. Eftertext. 
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Segmentering – Sekundär adaption (2001) 

 

Intro 

a. Olika motiv och titeln. 

 

A. Rymdstationen 

a. Schimpansen Pericles kör en astronautsimulering och stoppas av Leo. 

b. Leo och Pericles går förbi en skylt där det står ”caution live animals”. 

c. De kommer in i ett rum med massor med apor i burar. 

d. Leo kollar sedan på ett videovykort från sina vänner och då går strömmen lite snabbt. 

e. Det visar sig att de upptäckt en elektromagnetisk storm och de bestämmer sig för att 

skicka ut Pericles i en kapsel för att studera det. 

f. Pericles försvinner och Leo åker utan lov för att hitta honom. 

g. Plötsligt tappar Leo kommunikationen med stationen men hittar den andra kapseln. De 

två kapslarna befinner sig i stormen och försvinner. Man får även se hur tidsräknaren 

ökar kraftigt 

 

B. Kapseln i djungeln 

a. Plötsligt störtar Leo med kapseln in i en djungel och hamnar i en liten sjö. Kapseln 

börjar ta in vatten och Leo lyckas att ta sig ut. 

b. Leo kollar runt i djungeln och plötsligt hör han rörelse. 

c. Vid en närmare titt kommer det massor med människor springandes förbi honom med 

nå djurläten bakom dem. 

d. Leo följer efter dem och det visar sig sedan att de är jagade av apor som fångar in 

dem. 

e. Människorna kommer sedan ut i en öppning från djungeln där de möts av fler apor. 

f. Nu blir Leo fångad och människorna lastas in i en vagn. 

g. Gorillan Attar titta på Leo när schimpansen general Thade rider fram till honom och 

talar. 

h. Leo blir rädd och greppar då tag i Attars ben. Attar svarar med meningen ”take your 

stinking hands of me, you damn dirty human!” (tydlig kommentar till den primära). 
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C. Apstaden 

a. Människorna tas till den stora apstaden som är en inmurad djungel mitt i ödemarken. 

b. Leo försöker prata med de andra människorna men ingen säger något. 

c. Några apungar retar människorna och då kliver schimpansen Ari fram och säger åt 

dem att sluta, de kallar henne sedan för människoälskare. 

d. De kommer fram till ett hus där de möts av orangutangen Limbo. Limbo köper alla 

människorna som sedan förs in i byggnaden. När två av människorna förs åt olika håll 

säger den ena av dem att den andra inte ska vara rädd. 

 

D. Limbos människoburar. 

a. Människorna förs in i burar och förbereds för att säljas som husdjur eller slavar. 

b. Thade kommer och ska köpa ett människobarn som husdjur till sin systerdotter. De 

köper en liten flicka tillslut. 

c. När de kommer ut ser Ari dem och säger till sin vän att de behandlar människor så 

dåligt. 

d. Människorna blir sedan brännmärkta, kvinnan Daena är först ut. 

e. Precis innan den andra kvinnan blir brännmärkt kommer Ari in och slår undan 

brännjärnet. 

f. Ari och Limbo tjafsar lite om människor samtidigt som Leo lyckas ta brännjärnet. 

g. När Ari ska öppna buren tar Leo henne som gisslan och ber henne att hjälpa honom. 

Ari frågar Limbo om hon kan köpa honom och då försöker Daena fly. Hon blir dock 

fångad och Limbo går med på att sälja båda till Ari. 

 

E. Aris och hennes fars hus 

a. Leo och Daena, tillsammans med två andra människor, arbetar som slavar hos Aris far 

som är senator. 

b. De förbereder en middag till Ari, hennes far samt deras gäster. 

c. Bland gästerna finns bland annat en orangutang senator vid namn Nado men även 

Thade och Attar. 

d. Leo diskuterar aporna med Daena. Han menar också att han ska tillbaka men innan 

han hinner fly stoppas han av gorillan Krull. 

e. Leo tvingas sedan att servera. 

f. Under middagen diskuterar de människorna där Ari i stort sett är den enda som 

försvarar dem. De ber även bordsbön till apguden Semos. 
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g. När de diskuterar människan och att de inte har själar så fäller Thade Leo, öppnar hans 

mun och påstår att han inte kan se någon själ. Ari säger då att hon tappade matlusten 

och försvinner från bordet, Thade följer efter henne. 

h. Ari sitter och skriver och då kommer Thade. Thade är tydligen intresserad av henne 

men hon är inte intresserad av honom. När han blir nobbad hoppar han iväg. 

i. Thade blir stoppad av två gorillor som menar att de hittat något. 

j. Människorna blir inlåsta för natten men Leo har lyckats smuggla en kniv in i buren. 

Medhjälp av kniven dyrkar han upp låset och befriar de andra människorna, alla 

förutom en följer med honom. Daena vill också att de ska befria hennes familj. 

 

B1. Kapseln i Djungeln 

a. Gorillorna för Thade till platsen där kapseln störtade och Thade dödar dem. 

 

C1. Apstaden 

a. Leo och de andra människorna smyger runt i staden och ska befria Daenas familj. 

b. De lyckas befria dem. 

c. Plötsligt blir de upptäckta av apor och blir då jagade. 

d. De friar även den lilla flickan från Thades systerdotter. 

e. Ari och Krull kommer och hjälper dem. De vet en väg ut och de lämnar den lilla 

flickan med människobetjänten som vägrade fly. 

f. Attar ser dem fly men Daenas far offrar sig. Han blir dödad av Thade som 

återkommer. 

g. Leo och de andra kommer ut vid utkanten av djungeln. 

h. Ari tröstar Daena men hon fräser bara till. 

 

B2. Kapseln i Djungeln 

a. Leo dyker ner till kapseln och tar fram en väska med en sändare och en pistol. Han 

skickar med hjälp av sändaren ett meddelande till rymdstationen som är i närheten. 

b. I vattnet hittar de även de döda gorillorna och får veta att apor inte kan simma. 

c. På väg därifrån blir de stoppade av Limbo men efter att Leo hotar honom med pistolen 

så ger han sig. De bestämmer sig för att ta Limbo som gisslan. 

d. Krull har sönder pistolen eftersom den är farlig. 

 

 



Bilaga III 

C2. Apstaden 

a. Thade talar med Aris far som tror att Ari har blivit kidnappad. Thade vill ha fria 

händer för att utrota människorna. Detta får han. 

b. Thade blir sedan skickad till sin far som ligger på dödsbädden. 

c. Attar får ansvar för att samla trupperna. 

 

F. Öknen 

a. Ari och Leo diskuterar och det visar sig att Ari är lite intresserad av Leo. 

b. Leo säger att jordens apor inte talar, Ari svara med att de kanske väljer att inte göra 

det på grund av det sätt de behandlas (detta nämns även i originalet). 

 

G. Thades fars hus 

a. Thades far berättar om att apor en gång i tiden var slavar för människor. Han visar 

även Thade en pistol och förklarar dess kraft. 

b. Thades far talar även om hur farlig människan är och att Thade måste få tag i Leo 

innan han når ”Calima”. Thade frågar om det ligger i den förbjudna zonen. 

c. Thades far menar att Calima håller hemligheten bakom apornas uppkomst. 

d. Innan han dör säger han ”Damn them, damn them all to hell!” (tydlig kommentar till 

den primära). 

 

H. Förbjudna zonen 

a. Leo och de andra kommer fram till den förbjudna zonen och stöter på fågelskrämmor 

(precis som de i den primära). 

b. De kommer sedan till ett militärläger med apor och de bestämmer sig för att ta sig 

förbi dem under natten. 

c. Attar anländer också vid lägret. 

d. När natten kommer stjäl Leo och de andra hästarna från lägret och bränner ner lägret. 

De flyr även över en flod. 

e. Ari blir avkastad från sin häst och Leo hjälper henne över floden. 

f. Thade blir arg när han får veta att de passerat lägret och de börjar sedan marschera ut 

med en armé av apor. 

g. Leo och de andra slår läger. Krull nämner också att de når Calima nästa dag. Ari 

förklarar för Leo att Krull en gång var en stor general men eftersom han stod emot 
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Thade blev han utslängd, det var då som Aris far tog hand om honom. Attar var även 

Krulls bästa elev. 

h. De diskuterar även om de andra människorna eftersom Ari vet att Leo inte kommer att 

ta med dem. Han menar att han inte har lovat dem något. 

 

A1. Rymdstationen (Calima) 

a. De kommer fram till Calima (liknande scen som när Taylor kommer fram till 

frihetsgudinnan i den primära). Det visar sig att Calima är rymdstationen men att den 

har krashat på planeten, den visar sig även vara väldigt gammal. Namnet kommer ifrån 

skylten caution live animals bara det att alla andra bokstäver är täckta av damm. 

b. Väl inne i stationen får Leo och de andra veta att aporna ombord på stationen hade 

gjort myteri (med Semos i spetsen) och det resulterade i krashen. 

c. När de kommer ut igen har en massa människor samlats hos dem eftersom de följer 

”den som vågar stå upp emot aporna”. 

d. Leo får på natten veta att Thades armé närmar sig och han vill att alla ska fly upp i 

bergen, det vill de inte.  

 

I. Thades armés läger 

a. Attar stoppar Krull som kommer med Ari. 

b. Ari talar med Thade och erbjuder sig själv i utbyte mot människorna. 

c. Thade går inte med på det och brännmärker Ari som får gå tillbaka till människorna. 

 

A2. Rymdstationen 

a. Ari talar med Leo och menar att de är ganska lika. Leo säger emot och menar att Ari är 

osjälvisk. 

b. Leo märker att det finns bränsle kvar i motorerna på stationen och att de kan använda 

det som ett vapen. Därför bestämmer de sig för att slåss istället för att fly. 

c. Leo håller ett tal för människorna och går igenom planen med sina närmaste. 

d. Thades armé börjar röra på sig. 

e. Thades armé och ”lockbetet” som består av aporna samt några människor, bland annat 

Daena, möts. En ung kille som Leo beordrade att stanna vid stationen tar en häst och 

löper till de andra som möter armén. 

f. Thade beordrar första vågen apor att attackera och då löper lockbetet tillbaka till 

stationen. Den unga killens häst ramlar dock och Leo måste springa för att rädda 
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honom. De lyckas komma undan och Leo använder stationens motor för att attackera 

aporna. 

g. Efteråt springer de andra människorna in och börjar döda aporna som fortfarande 

lever, då attackerar resten av aparmén. 

h. En strid utbryter. Attar dödar Krull, Ari räddar Daena och Thade är nära att döda Leo. 

Innan han lyckas döda Leo dock så dyker ett ljus upp i skyn och alla slutar att slås. 

i. Ner kommer en kapsel och ut kommer Pericles. Aporna tror att det är Semos och till 

ber honom. Pericles springer sedan in i stationen, Leo tar en väska och springer efter 

men tacklas av Thade. De slåss hela vägen in i skeppet där Thade även slår undan 

Pericles när han försöker rädda Leo. Under tiden lyckas Leo ta fram en pistol ur 

väskan och skjuter mot Thade men missar. 

j. Han lyckas sedan att träffa honom men det är i hans rustning vilket inte skadar honom. 

Thade slår sedan undan pistolen och de tävlar om vem som kan nå den först. Thade 

vinner och försöker lista ut hur pistolen fungerar. 

k. Nu kommer de andra in i stationen och ser vad som sker. Thade siktar med pistolen på 

Leo som står med händerna i luften. 

l. Leo märker sedan att han kan stänga en dörr mellan han och Thade, precis innan 

Thade skjuter så gör han det och kulorna studsar inne i rummet. 

m. Attar och Ari vänder ryggen mot Thade som försöker skjuta dem men det slutar med 

att kulorna fortsätter att studsa i rummet. Till slut hittar de honom rädd under ett 

skrivbord. 

n. Leo hämtar en levande Pericles och tar ut honom. 

o. Ute begravs människor och apor jämställt. 

p. Leo ger Pericles till Ari som lovar att ta hand om honom. Ari tar också adjö av Leo, 

Leo kysser då henne. Även Limbo tackar Leo. Leo tar sedan farväl av Daena som 

kysser honom. Han sätter sig sedan i kapseln och flyger iväg. 

 

J. Washington 

a. Leo lyckas ta sig till jorden och försöker kraschlanda i Washington, när han håller på 

att krascha blir han kontaktad av flygledningen där han ombeds att avbryta landningen 

men det kan han inte. Han landar sedan precis utanför Lincoln monumentet. 

b. Leo kliver in och får syn på monumentet, dock är det nu ett monument till minne av 

Thade. När polis och brandkår sedan kommer till platsen visar det sig att alla är apor. 

c. Eftertext 
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