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Abstract 

Snow White through Grimm and Disney - A Comparative study 

This essay attempts to discem the differences regarding six Swedish versions 
of the fairy-tale Snow White and the Seven Dwarfs over a period of 150 
years. Focus is placed on structural tra...">lsformations through ti.'Tle a...">ld 
media according to the analytical theories of Vladimir Propp. Attention is 
also given to former research done on the impact of the fairy-tale on the 
child from a psychological and social point of view. Of interest is the 
historical background of the tale, commencing with oral tradition, and how 
t...l-J.is was dealt with by the Grimm brothers. Three of the versions used for 
this comparative study are variants of the Grimm tale, and three belong to 
W alt Disney productions, i.e. the film and its picture stories. The aim of the 
comparison is to clarify how and why this tale is retained to the present . 
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l. Inledning 

1.1 Bakgrund 

När dagens barn tänker på sagan Snövit har de en annan bild än den jag 
själv minns som barn. Byggd på den nedtecknade versionen av brödema 
Grimm har denna ga..T.la tyska folksaga genomgått en hel del förä..'1.dringar , 
inte minst genom Walt Disneys filmversion som numera är kanske den mest 
kända varianten. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att göra en komparativ analys av sagan Snövit 
med fokus på transformationer över tid och genom olika medier - från 
sagoboken med sitt ursprung i den muntliga berättelsen fram till filmen och 
bilderböckema som följer. 

Man kan tänka sig att upphovsmakarna/författarna till en berättelse har 
haft något slags budskap i åtanke, helst om den var tänkt att nå fram till 
barn. Ett budskap kan vara mer e11er mindre uttalat och medvetet, a11tefter 
syfte. Om detta och de mera uppenbara transformationema kan följande 
undersökning förhoppningsvis klargöra. Transformationer har ju inte bara 
skett genom medier utan också över tid, en tid då moral och värderingar har 
haft många tillfällen att prövas mot en snabbt föränderlig värld med 
hä1·1seende till upplevelsemöjligheter. 

1.3 Metod 

Den ryska formella skolan (ca 1915 till ca 1930) har länge varit tongivande 
inom litteraturteoretisk diskussion. De ideer som framfördes på 20-talet är 
fortfarande applicerbara då det gäller att analysera en litterär struktur. Vad 
gäller studiet av folksagan upprättades en strikt strukturell modell av den 
ryske strukturalisten Vladimir Propp, 1 hans essä Undersagans 
transformationer frå.:1. 1928 (Propp, 1971). 

En undersaga definieras enligt Propp av de olika funktioner som 
karaktärerna fyller. Tillsammans bildar funktionema ett gemensamt system, 
eller komposition. Enligt Propp är detta system ytterst stabilt, vilket kan 
bekräftas i en detaljanalys. Den strukturella modellen kan fås fram genom 
en enkel vertikal uppställning av de element i kompositionen som för 
handlingen framåt. Ett sådant element betecknas med filmistiska termer för 
nyckelscen. Propp ger varje sådan nyckelscen en rubrik i den ordning som 
dikteras av sagan själv. Hans slutsats är att den då uppnådda 
uppställningen kommer att r<; mma alla undersagor och omvänt: "alla sagor 
som passar in i uppställningen är verkligen undersagor, medan de som faller 
utanför hör till någon annan grupp"(Propp, 1971:100). 
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Genom att applicera Propps metod på olika versioner av Snövitsagan borde 
sagans konstanta respektive variabla element kunna beskrivas och dess 
transformationer 1 och genom olika medier ~11alyseras. Relevanta 
specifikationer angående Propps metod kommer att framföras i 
undersökningsdelen inför det som avses, detta för att underlätta 
diskussionsutvecklingen. Den första undersök..'1.i...'1.gsdelen ska följa 
transformationerna genom tre versioner av bröderna Grimms Snövitsaga, 
och den andra kommer att se hur sagan anpassas till tecknad film och dess 
uppföljande bilderböcker. 

Uppsatsen sträcker sig således tvärvetenskapligt genom konst- 1 film- och 
litterturvetenskapen, i ett medievetenskapligt perspektiv. Huvudkonceptet 

.. . d k f .. 1- • 1- t al b d • 1-1- • •• f." l t . l t t 'Il ror s1g oc rams .. mom .. ex .. an ys, eroen e pa a .... J~>n~ore sema ena e o 
största delen består av text. Eftersom bilder ingår som komplement till 
sagoversionerna kommer dessa också att helt kort beaktas. strukturen 
b""s+ar· .. .,n+sa· a""" .... ...,.,,.k""1s"o..-.sar .... " 1ys a" o1 ~ 1'a ,,a .. s~''""'0r a" sagan Sno~v·z·t '-" t.. c.Ll.l. \. V V..l..l. .1..1. .J V V J.. VV.l.l. .1.CI...1. Y .I.J..O... V \,.;.J. ..1.\.J.l...l.V Y J.. J • 

1.4 Material 

Att intressera sig för transformationer av Snövitsagan är i sig ett 
oöverskådligt fält vad gäller potentiellt forskningsmateriaL Snövit är numera 
översatt till över 160 olika språk, och varianterna är många. I denna uppsats 
skall fokus begränsas till några varianter av Snövit så som den varit aktuell 
för svenska barn under de senaste 150 åren. 

Principen för avgränsningen av materialet är att spegla svenska barns olika 
Snövit versioner under ovannämnda tidsperiod. Tre av dessa attribueras 
bröderna Grimm och kommer att behandlas först. I kapitlet därpå jämförs 
tre versioner av Snövitsagan såsom den har behandlats av Walt Disney 
koncernen. Undersökningen berör sagans förflyttning mellan olika medier. 

De primära källorna är: 

Prinsessan Snöhvit. En Saga för Barn, med 12 kolorerade plancher. Dessa 
trästick är handkolorerade. Boken är utgiven i Stockholm år 1849 av L:s 
Gustaf Rylander. 

Snövit ur Bröderna Grimms Sagor i urval, översättning från tyskan av 
Elisabeth Björklund. Utgiven i Stockholm år 1925. 

Snövit och de sju dvärgarna ur Bröderna Grimms Sagor; översättning av 
Jakob Gunnarsson. Stockholm 1992. 

Snövit och de sju dvärgarna. Färgfilm, 84 minuter. Originalets titel: Snow 
White and the Seven Dwarfs. Regissörer: Walt Disney och David Hand. 
Musik: Frank ChurchilL Walt Disney Company 1937(digitaliserad version 
1993). 
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Walt Disney's Snövit och de Sju Dvärgarna. Stockholm, Sverige 1945. 
[Bilderbok] 

Walt Disney 's Klassiker. Snövit. Översättning: Annette Voigt. Malmö. 
Copyright The Walt Disney Company 1988. [Bilderbok] 
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2. Tidigare forskning 

För att få en bättre förståelse av det material som ligger till grund för den 
komparativa undersökningen bör det klargöras vad som påverkat sagans 
utformning fram till de utvalda versionerna. Vad har tyckts, tänkts och 
skrivits om sagor som Snövit och de sju dvärgarna? Dessa folksagor är 
mycket gamla, och redan den första Grimmversionen som behandlas i 
,,.,....,....satsen "har pa0 V""'r1(a+s a" +1rls ...... ymrl o,.-.. "h +1dsanrla Vrao .,... 'ho··r1a .... var rla 1n+e U._tJJ:J ~ J..J.. V .1.. l.. Y WU .l J..LU VJ.J. l..J. J.\...l • L . .L .J.i V J. j .LJ. .L U\...- J. J. l... 

heller tänkta som barnsagor, utan berättelser som cirkulerade bland 
allmogen, en så kallad folkdiktning. 

2.1 Historik 

Efter att under århundraden ha blivit ignorerad och närmast förtalad fick 
folkdiktningen ny betydelse genom romantiken. De tyska språkforskarna 
Jacob Grimm ( 1785-1863) och Wilhelm Grimm (l 786-1859) tog initiativet till 
ett omfattande insamlingsarbete av det tyska folksagomaterialet. 
Grundtanken var att rädda denna germa11ska muntliga sagoskatt undan 
Napoleons storfranska välde. De var nationalister men med särskilt 
akademiskt intresse för dessa berättelser med rötter i medeltiden. Litterära 
hänvisningar upptog nästan lika mycket utrymme som själva sagotexten. De 
ursprungliga sagorna var in te specifika för en viss åldersgrupp utan 
berättades från en generation till en annan (O'Neill, National Geographic, 
Dec.1999 ,s.1 08). 

Under upplysningstiden hade litteraturen, i synnerhet sådan som kunde 
tänkas nå en ung publik, främst ett bildningssyfte med moralfrågor och synd 
och straff i centrum. Men detta synsätt ändrades på 1800-talet i och med 
romantiken. Lena Kåreland skriver i Möte med barnlitteraturen att den 
litteratur som enligt romantikerna var lämplig för barn var helt naturligt 
sagor - folksagor och konstsagor - rim och ramsor. Genom läsning skulle 
barnet framförallt ges möjlighet att utveckla sin fantasi och sitt känsloliv 
(Kåreland, 1980:19). 

Den amerikanska förskalepedagogen Lucy Sprague Mitchell skrev 1921 "Det 
finns inget bättre lekmaterial i världen än ord" (Bolin, Zweibergk & 0rvig, 
1972:12) och folksagorna flödar över av just lekinspirerande ord. Alla 
onödiga beskrivningar, detaljer och långa utläggningar har slipats bort i 
återberättandets process och den styltade prosan som en gång kan ha 
funnits har eleminerats genom upprepade anpassningar. Endast de 
avgörande faktorerna blir kvar. De upprepningar av fraser och händelser 
som ändå framträder välkomnas av barnet, som reagerar på lingvistisk lek 
(Cullinan & Carmichael, 1977:88). 

I boken Experiencing Children's Literature (Purves & Monson, 1984:26), 
behandlas särskilt repetitionstalet tre, som är det vanligaste i europeiska 
folksagor. Författarna hänvisar också till betydelsen av detta tal i religionen, 
och påpekar som motexempel den amerikanska ursprungsbefolkningens 
C'O}}(Sagor SOm "h aseras 1 o ta·· l1 e+ ..,.ao +al at- f-yra l\ K"'"' rl at- ges a·· 'V"'.-. o.-. a.-. Tia""' ll V .J. .1.3 .U . \.. _tJ t.. .LV\.. .1 J. • J.YlV J..J.. '-4.\....-L V .l J. \....oJ. J. .1..1..1. J.J. 
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förklaring till tretalets popularitet i sagoberättandet, nämligen att förutom 
att det hjälper berättaren att komma ihåg sekvensen, så har det också en 

ff. kt o l'' A. l r1 . t'll d 't' ff. kt .. tt tt .. t eue... pa asaren. ' n e ..... nmgen l enna posl IVa eue L ar aL eLL monsLer 
bildas. Man vet vad som kommer att hända vid tredje försöket , åtminstone 
tror man det. (Jämför svenskans "tredje gången gillt" .) Förövaren i 
berättelsen tror sig veta utgången. Men dennes och läsarens förväntningar 
går om intet. Resultatet blir en slags tillfredsställelse för läsaren. 
Upprepningen är inte långtråkig, utan arbetar sig fram till en brytning av 
mönstret, vilket uppskattas av de flesta lyssnare eller läsare. 

2.2 sagans värld 

Vad utmärker sagovärlden? I Bam och böcker står att läsa om Charlotte 
Buhler, en de första psykologer som ägnade sig åt forskningen kring barns 
läsintressen. I sin studie över Grimmsagorna har Buhler försökt analysera 
folksagomas ingredienser, deras uppbyggnad och stil samt ta reda på om de 
motsvarar barnets krav. Hon tyckte sig fmna ett antal typiska drag för 
folksag~"l: en naiv blandning av det vardagliga och det ov~"'lliga. Barnet kan 
ännu inte skilja på verklighet och under. sagogestalterna har barnsliga 
karaktärsdrag och utseende och egenskaper motsvarar ofta varandra. 
t-.1oralen är enkel, det onda bestraffas, det goda belönas. Alla skillnader 
betonas starkt, man förminskar och förstorar proportionerna. 
Miljöskildringen är knapp, åskådligheten däremot stor. Tidsföljden spelar i 
sagorna överhuvudtaget ingen rolL Sago-åldems litteratur måste enligt 
Buhler vara enkel och klar "stiliserad och förenklad". Den bör inte fordra 
någon kombinationsförmåga av barnen. Upprepningen är det bästa 
stilmedlet (Bolin, Zweibergk & 0rvig, 1972:83). 

Förutom ovanstående sagodefinition brukar man tänka på vissa symboliska 
faktorer eller element i samband med sagor. Det finns gott om rena 
sagoelement i bröderna Grimms berättelse. "Vitt som snö", "rött som blod", 
"svart som ebenholts", "tre droppar blod" (Grimm,1849:3,1925:67, 
1992:105). De magiska talen tre och sju är återkommande i sagan, liksom 
betydelsen av färg. När Snövit fyllt sju år är hon vackrare än drott...11ingen, 
som blir gul och- grön av avund. Dvärgarnas antal är sju, de bor också 
bortom ..le s1u berge"" Tre förso"k gör drot'"ningei1 ~t-'- s:;;lv ..löd·- s-1.""V: ... d-n - -- u · '-! . H • - - - ·- · -· - - l _____ - ä. l ~ä.- . u ä. LV . ! l , t: .. _ 

tredje gången verkar det lyckas. Det giftiga äpplet är rött och vitt. Dvärgarna 
gråter i dagarna tre. Djuren som begråter Snövit är också tre, först en uggla, 
sedan en korp och sist en duva. 

2.3 Budskapet 

Modern forskning kring sagan fokuserar mycket på barnens reception av 
budskapet eftersom sagan ingår i barnboksgenren. Jack Zipes skriver i 
Happily EverAfter att folksagor j undersagor förr ansågs vara farliga eftersom 
de saknade ett kristet budskap och sagosymbolerna var mångtydiga och 
fantasieggande. Men från och med början av artonhundratalet lärde sig 
sagoförfatta...rna att anpassa sina berättelser och att inlemma ett kristet och 
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patriarkaliskt budskap i texten för att tillfredsställa medelklassens och 
överklassens vuxna (Zipes, 1977:4-5). 

Vad gäller undersagans inneboende budskap ligger denna j dess 
ursprungligaste form främst på det omedvetna planet. Där människan förr 
skrä.."ndes av den otyglade fantasins kraft, har moderna forskare istället 
hittat argument för att sagorna har en viktig utvecklingsfunktion. Kåreland 
observerar att den amerikanske psykologen Bruno Bettelheim har 
presenterat en psykoanalytisk syn på sagan där han hävdar att de gamla 
folksagorna har en terapeutisk verkan. "Sagan låter barnets dolda 
aggressioner komma fram, lär det att bejaka sin fantasivärld, som kan vara 
våldsam och skrämmande. Genom sagan bearbetar barnen själsliga 
konflikter och sagans bilder talar direkt till deras undermedvetna" (Kåreland, 
1980:43). 

Den symboliska aspekten är starkt sammanbunden med mytologin. Enligt 
Kåreland är det viktigt att göra barn bekanta med sagans värld. Hon skriver 
att "gestalter som Snövit, Askungen och Tömrosa står som representanter 
för uråldriga myter om gott och ont och om kampen i tillvaron"(Kåreland, 
1980: 43-4) . 

Barnens symbolvärld och deras upplevelse av sagan står i fokus också hos 
Cullinan som skriver att i barnets tidiga utvecklingsstadier är tänkandet 
animistiskt och bildar en parallell till tankesättet hos folket före 
vetenskapens världsbild, de som en gång skapade undersagan. Förklaringar, 
ofta av magiskt slag, fick gälla för de företeelser som inte förstods. 
Undersagans magiska värld är högst trovärdig för barnet, skriver Cullinan 
(Cullinan & Carmichael, 1977:86). sagospråkets mytiska egenskaper i de 
ga..-rnla berättelserna förstärker, ja faktiskt skapar, magin. Barnet ändrar 
både vad det tror på och sitt beteende allteftersom interaktionen mellan dess 
inre schematik och den yttre världen kräver, men under detta 
utvecklingsstadium tilltalas barnet starkt av en typ av litteratur som ligger 
på dess egen tankenivå. 

Eftersom det ofta är det minsta barnet, den yngsta sonen eller dottem, eller 
det minsta djuret som lyckas till slut i sagan finner barnet tröst i vetskapen 
att i en värld där alla verkar större och starkare, ka..'1 de ändå vi ... 'lna till slut. 
De kan förvänta sig hårt arbete och prövningar av något slag, men hoppet 
om att lyckas längre fram hålls vid liv. På så vis får barnet en subtil tröst, 
och vidare gynnas den moraliska utvecklingen på grund av att ett moraliskt 
uppförande lönar sig i sagorna (Cullinan & Carmichael, 1977:86). 

Mot denna korta bakgrundsbeskrivning av folksagan Snövit, kan nu 
transformationsprocessen studeras i de sagoexemplar som ingår i denna 
studie. 
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3. Tre versioner av Grimms Snövit och de sju 
dvärgarna 

3.1 En komparativ undersökning av sagan Snövit av bröderna Grimm. 

Som redan nämnts utgår undersökningsmetoden ifrån de teorier som 
framförts av strukturalisten Vladimir Propp. Hans essä "Undersagans 
transformationer" återfinns i boken Form och Struktur, 
Litteraturvetenskapliga texter i urval av Kurt Aspelin och Bengt A . Lundberg, 
s. 99-122. Propp beskriver sitt förhållningssätt till sagostudier ungefär 
likställt med naturforskarens studie av de organiska formerna. Han 
intresserar sig för gemensamma rötter och grenbildningar. Genom att 
studera delarna var för sig kan en eventuell släktskap bestämmas, menar 
han. 

Enligt Propp utför undersagornas personer, hur olika de än må vara i fråga 
om statiska, attributiva kännetecken, alltid samma handlingar inom sagans 
händelseförlopp. Personernas funktioner är konstanta, allt övrigt förändras. 
Utifrån denna utgångspunkt kan vi alltså förstå förhållandet ·mellan 
"konstanta och variabla storheter"(Propp, 1971 :99-1 00). Ständigt 
återkommande konstanta storheter i undersagorna är enligt Propp 
bartsändandet eller bortdragandet. De variabla storheterna däremot, är då 
de bortsändande och bortdragande personerna, motiveringen för 
bartsändandet och så vidare. Personernas olika funktioner ka.."l avgränsas 
från varandra. Vidare skriver han att "sökandets olika etapper, tillstötande 
hinder osv kan också utgöra i grunden ensartade företeelser utan att därför 
sammanfalla till det yttre" (Propp,1971:100). Aven om några funktioner 
bortfaller ur vissa sagor rubbas aldrig ordningen på de å terstående . 

De konstanta storheter som Propp ger exempel på gäller de stora drag som 
bildar gemensamma rötter och grenbildningar inom sagogenren. Då denna 
undersökning berör ett starkt begränsat material, där alla är versioner av 
samma saga gäller att de personer och handlingar som nödvändigtvis mitste 
ingå för att sagan ska uppfattas som just Snövitsagan kan benämnas 
konstanta storheter, samt att de faktorer som inte direkt påverkar 
konnotationen av Snövitsagan kan anses vara variabler. 

Att se på undersagan som en stabil komposition där funktionerna bildar ett 
gemensamt system är onekligen intressant. Tankarna går till principen om 
hur ett dra..'na är uppbyggt för att fungera, som ju stipulerades redan av 
antikens greker och håller än idag. Där ska också protagonisten genomgå en 
katharsis innan hon eller han återvänder, förändrad i sin insikt. 

Det Propp gör är att indela sagan i olika rubrjker eller beståndsdelar där 
varje sådan kan studeras oberoende av den sujett de ingår i. Han menar 
också att va rje del ka n förä ndras oberoende av de övriga. Genom a tt göra en 
vertikal uppställning av rubrikerna avslöjas vilka normer som gäller för 
transformationerna och vilka vägar de tar. 
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Undersagan 
Här följer nu utifrån Propp, den komparativa undersökningen där varje 
enskild scen som för handlingen framåt skrivs ner i den ordning som sagan 
presenterar den. Dessa scener betecknas i filmvetenskapliga termer som 
nyckelscener. De av Propps begrepp som är releva.•1.ta i denna studie är 
reduktion, där något försvunnit, amplifikation, där något kommit till, 
defonnation, som innebär en förvanskning, inversion, där en detalj 
fönrandlats till sin motsats, intensifiering, där en viss del har förstärkts, 
försvagning, där betydelsen inte längre är lika signifikant, substitution, som 
helt enkelt betyder ersättning och assimilation, där en annan faktor 
inlemmats, till exempel från andra sagor eller den yttre verkligheten. Dessa 
termer kommer att förklaras närmare och utvecklas där de förekommer i 
scenerna. Nämnda definitioner ingår i Propps "sagomorfologi", där ordet 
undersaga signifierar "en saga där allt som figurerar i stort fyller ensartade 
funktioner som är mycket få till antalet och som regel följer på varandra i en 
bestämd ordning" (Propp, 1971: 16). Med Propps bild av den organiska 
vä.""rten i åtanke blir det lättare att följa resonemanget. 

3.2 Nyckelscener ur Snövit (1925) enligt Grimms version 

Formen är alltså en vertikal uppställning av de olika komponenterna som 
tillsammans bildar sagan Snövit, i den ordning de introduceras. 

l. Drottningen syr, sticker sig i fingret. Tre droppar rött blod på vit snö och 
fönsterkarm av svart ebenholts ger upphov till den uttalade längtan efter 
Snövit. När barnet föds dör drottningen. (s.67) 

2 . Ett år senare. Den nya drottningen "stolt och högmodig" frågar sin 
förtrollade spegel: "Spegel, spegel på väggen där, säg, vem som skönast i 
landet är?" Varpå spegeln svarar: "Fru drottning, av alla du skönast är." 
Spegeln talar alltid sanning. (s.67) 

3 . Snövjt är sju år och spegeln talar om för drottningen att hennes 
styvdotter är tusenfalt skönare än henne. Drottningen blir "gul och grön 
av avttndsjuka". Hon befaller jägaren att döda Snövit och ta hem hennes 
lever och lungor. (s.68) 

4 . I skogen gråter Snövit och ber för sitt liv. Hon lovar att aldrig komma 
tillbaka hem. Jägaren grips av medlidande eftersom hon är så vacker. 
Istället dödar han en liten rådjurskalv och tar ut dess lever och lungor. 
(s.68) 

5. Dessa kokas av kocken i salt och äts av drottningen . (s.68) 

6 . Snövit springer, ensam och rädd. "De vilda djuren skuttade förbi henne, 
men gjorde henne intet ont". Hon springer tills det lider mot kvällen. Då 
~o h o l't t h o • ~.. t ' l 1\11 .. o 1ar ~on syn pa en 1 en s ... uga ocu gar 1n 10r at vL.a. ;-u t ar smatt, 
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"obeskrivligt nätt och prydligt". Det finns sju av allting. Snövit äter och 
dricker lite ur varje "ty hon ville inte ta a lltsammans från någon. Hon 
prövar alla sängar, den sjunde passar, hon befaller sig i Guds hand och 
somnar. (s.68-9) 

7. Mörkret faller och "husets herrar" kommer tillbaka. De har hackat och 
grävt efter koppar i bergen. När de tänder sina sju små ljus ser de att 
någon stört ordningen. De frågar i tur och ordning vem som har "suttit på 
min lilla stol? ... ätit ur min lilla ta11rik?" och så vidare. När den sjunde 
hittar henne i sin säng utropar de "Nej men Herre Gud! Nej, men Herre 
Gud! Ett så vackert litet barn!". De låter henne sova och den sjunde 
dvärgen sover hos sina kamrater, en timme i var säng. (s.69-70) 

8 . På morgonen vaknar Snövit och blir "förfärad" när hon får syn på de sju 
dvärgarna. Hon berättar sin historia och får stanna mot att hon sköter 
hushållet. "Ja, hjärtans gärna". Dvärga..."TTa går varje dag ut i bergen för 
att leta koppar och guld. De förmanar henne att inte släppa in någon. 
(s.70-1) 

9. Drottningen frågar spegeln igen och får reda på att Snövit lever. Hon 
svärtar sitt ansikte och klär ut sig till en gammal månglerska, går över 
"de sju bergen" till de sju dvärgarna och ropar ut sina varor. Snövit 
släpper in henne och köper ett brokigt silkessnöre till livstycket. 
Gumman snör henne så hon tappar andan och faller ner som död. 
Dvärgarna kommer hem och skär av bandet varpå hon kvicknar till. De 
förstår att det var drottningen och varnar Snövit åter för att släppa in 
någon. (s.71-2) 

lO.Då drottningen spoiJer spegeln vid hemkomsten får hon reda på att 
Snövit ännu lever. Eftersom hon är hemmastadd i trollkonster, gör hon 
en förgiftad kam. Utklädd till en annan gammal gumma går hon åter till 
Snövit och sträcker fram kammen mot fönstret. Snövit öppnar, låter sig 
kammas och faller "sanslös till golvet". Dvärgarna hittar kammen, drar ut 
den och varnar åter Snövit. (s. 72-3) 

ll.Hemma frågar drottningen spegeln igen, vid svaret skälver hon i hela 
kroppen av raseri. "Snövit måste dö, om det så skall kosta mitt eget liv". 
Hon stänger in sig "i en lönnkammare dit ingen annan kunde komma"och 
tillverkar ett giftigt äpple, rött och vitt, där den röda sidan är giftig. Hon 
målar sig i ansiktet och förklär sig till bondkvinna, för att åter vandra till 
stugan. Snövit släpper inte in henne och förklarar att hon inte får ta emot 
något. "Är du rädd att bli förgiftad? Vänta, så skall du få se, nu skär jag 
äpplet mitt itu: den röda sidan kan du få och den vita skall jag äta upp". 
Snövit frestas av det vackra äpplet, biter i det och faller död ner. 
Drottningen ser på henne med grymma ögon, skrattar och säger: "Vit som 
snö, röd som blod, svart som ebenholts . Den här gången kommer inte 
dvärgarna att kunna väcka dig." När hon nu spörjer sin spegel får hon 
"äntligen ro i sitt avundsjuka hjärta - så pass mycken ro, som ett 
avundsjukt hjärta kan rymma". (s. 73-4} 
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12.Dvärgarna kommer hem, lyfter henne och letar utan att finna något. De 
tvättar henne med vin och vatten, lägger henne på en bår, sätter sig 
runtomkring henne och gråter i dagarna tre. När de ska begrava henne 
kan de inte med att stoppa henne i den svarta jorden, för hon är lika 
vacker som alltid. Istället gör de en genomskinlig kista av glas, lägger 
Snövit däri och skriver med guldbokstäver på kista."! hennes namn och 
att hon var en kungadotter. Sedan ställer de ut kistan på berget och 
turas om att bevaka den. Djuren kommer också och gråter, först en 
uggla, sedan en korp och sist en duva. (s. 74-5) 

13.Snövit ligger länge i sin kista. Så kommer en kungason som färdas i 
skogen och ska övernatta i dvärgarnas stuga. När han får se kistan och 
läser guldskriften vill han köpa den av dvärgarna för det pris de vill ha. 
Men de säljer den inte "för allt guld i världen". Då ber han att få den till 
skänks, för han kan inte leva utan att se henne. De grips av medlidande 
och ger honom den. Hans tjänare bär den på axlarna, och snavar så att 
äppelbiten flyger upp ur halsen. Snövit vaknar, "0, Gud, var är jag?" 
Prinsen friar . (s. 75) 

14.Bröllopet firas i prinsens "faders slott". (s.75) 

15.Drottningen (styvmodern) är inbjuden till festen. I sina vackra kläder går 
hon till spegeln och får reda på att den unga drottningen är vackrast. 
Först tänker hon inte gå, men nyfikenheten tar överhand. När hon 
känner igen Snövit blir hon förlamad av "ångest och förskräckelse" . Man 
har låtit glödga järntofflor över elden, de bärs nu fram med tänger och 
ställs framför henne. Hon måste sticka fötterna i dem och dansa tills hon 
dör. (s.75-6) 

3.3 Skillnader i Grimmsagan 

Den nyaste Grimmsagoboken från 1992 innehåller samma nyckelscener, 
med en väsentlig detaljskillnad. Det kannibalistiska inslaget är borta, 
drottningen ber om Snövits hjärta, och får ett vildsvinshjärta istället. Vad 
hon sedan gör med det förtäljer inte sagan. Att det förgiftade äpplet är 
tvåfärgat har också fallit bort, men det är fortfarande bara den ena halvan 

.. . fti. u l k h rt h t o t-t till l"·· o .r,·· k som ar gL g. gg an, orpen oc .......... uva..."'l ar u ga.. 1orman ... or s ... ogens 
alla djur. Att Snövit och även dvärgarna utbrister "O Gud!" och "Herre Gud" 
emellanåt är borta, liksom att hon befaller sig i Guds hand när hon ska 
sova. 

"Ack, du min Gud!" är desto mer allomstädes i den allra äldsta 
sagoversionen från 1849. Där är det också ett vildsvin som dödas istället för 
Snövit, både vildsvinet och rådjuret är tydligen vanliga som varianter i 
sagan. Det emotionellt laddade berättandet är mycket tydligt i denna tidiga 
barnsaga, som när drottningen blir varse att Snövit är vackrare än hon: 
"Från denna stund drog sig hennes hjerta tillsammans, när hon blef Snöhwit 
warse, så hatade hon det stackars barnet". Jägaren säger "Så spring bort då 
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arma barn!" och "den elaka qwinnan" äter upp det hon tror är "Snöhwits 
lefver och lunga". Här infogas också att hon ger jägaren "mycket guld, så att 
han skulle förtiga den illgerning Drottningen befallt honom utföra" 
(Grimm, 1849:5-6). 

Hon försöker också övertala Snövit på det slugaste sätt, när hon inte blir 
insläppt med sina äpplen: "Deruti gör du ganska klokt. Elaka menniskor, 
som kunna göra dig något illa, bör du inte släppa in; men jag menar wäl 
med dig, jag". När Snövit fortfarande inte vågar öppna säger hon: "Du måtte 
wäl inte tro, att det är giftigt heller? Se här, bit af det röda du, så skall jag 
taga en bit på den hwita sidan" (Grimm, 1849: 12). 

I denna gamla saga får man också reda på varför prinsen råkar befinna sig i 
skogen, han är nämligen ute och jagar, och begär nattläger hos dvärgarna. 
När han får se Snövit i sin "likkista" säger ha..-, inte bara att han inte kan 
leva utan att se henne utan också: 'jag willära och högakta henne som min 
brud". Som väl är vaknar ju Snövit och kan bli hans levande brud, men det 
finns ett litet tillägg i denna gamla sagobok. "Då de komme hem till 
konungasonens fader blef der en stor glädje, både höga och ringare blefwo så 
intagna af Snöhwits skönhet, så att hon blef ett allmänt samtalsämne öfwer 
hela landet; hennes wälgörenhet mot de fattiga, gjorde att hon blef ännu mer 
afhållen och hwarenda önskade att hon icke måtte lemna riket" (Grimm, 
1849:15). Här smyger sig en social aspekt in som saknas i de andra 
vers10nema. 

Och drottningen, när hon är bjuden till bröllopsfesten, klär inte bara upp sig 
i vackra kläder utan verkligen smyckar sig i sina rikedomar där hon: "prydt 
sig i sina grannaste kläder, hängt på sig tunga gyldene kedjor och smyckat 
sitt hår med de rikaste och dyrbaraste ädelstenar". Hennes straff är också 
målande beskriven: "Men ett par jernskor stodo redan öfwer kolelden, och 
när de woro glödheta, blefwo de inburna; och den avundsjuka Drottningen 
måste till lön för alla elakheter taga på sig de eldröda skorna och dansa med 
dem, så att hennes fötter blefwo jämmerligen brända, och hon wågade ej 
uppföra att dansa, förrän hon dansat sig till döds" (Grimm, 1849: 15-6). 
Pekpinnen kan här noteras helt tyd1igt i orden "lön för alla elakheter". 

För att bäst kunna belysa skillnaderna i de tre ovanstående versionerna av 
Grimmsagan, kan det nu vara på sin plats med en jämförelse mellan de 
utvalda nyckelscenerna. 

Den första scenen i undersökningen blir när och hur prinsen introduceras i 
sagan. 

3.4 Nyckelscener i olika tappning 
Utvalda situationer som belyser diverse transformationer i sagan 

Nyckelscener som ska användas til1 att studera direkta transfonnationer är 
mötet med prinsen, äpplet, dvärgarna samt prinsens repliker. Dessa har 
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valts ut som exempel på hur samma scener kan ges olika grad och typ av 
engagemang i givna situationer . 

3.4.1 Mötet med Prinsen 

I 1849 års version av sagan Snövit råkar konungasonen vara på jakt i 
skogen, kommer till dvärgarna för att be om nattläger, ser likkistan på 
berget, läser guldskriften och blir så betagen av Snöhvit att han inte kan 
leva utan att få ha henne hos sig. En logisk förklaring erbjuds alltså till 
varför han befinner sig i skogen och varför han söker upp dvärgarna. Av 
h k+' .. h r:· s .. '+ ~.. .. . t+ h o t tr l'gt u.ans rea ... 1on nar ... an ar se nov1... 10rsr.ar ma..."l a ........ on mas e vara o o .. 1 

vacker. Detta tycks räcka som förklaring för hans önskan. 

I Grimmsagoboken från 1925 fra_mgår att en kungason färdas inne i skogen, 
han kommer till dvärgarnas stuga för att övernatta, får syn på kistan på 
berget, läser guldskriften och blir lika betagen av den vackra Snövit. I 
versionen från 1992 uttrycks samma sak men ännu något förenklat: Den 
unga prinsen kommer till skogen och tar nattlogi hos dvärgarna. När han får 
se kistan kan han inte leva utan att alltid se henne. 

Den viktigaste skillnaden mellan den äldsta versionen och de två följande är 
att förklaringen till att prinsen befinner sig i skogen faller bort. Reduktionen 
har inte skett på handlingsplanet utan endast i fråga om 
bakgrundshistoriken. För varje upplysning i den beskrivna scenen kan alltså 
svaret hittas på frågan varför. Att prinsen befinner sig i skogen för att jaga, 
betonar det slumpartade i hans möte med Snövit, och utesluter 
spekulationen att han befinner sig i skogen för mötets skull. 

Om man betraktar denna scen utifrån Propps metod, kan man däremot inte 
påstå att reduceringen har påverkat själva sagan. Komponenterna kvarstår 
som för handlingen framåt: Prinsen finns i skogen, han får syn på Snövit, 
blir förälskad i hennes uppenbarelse och måste få henne till va:rje pris. 
Enligt denna definition har ingen reduktion skett i denna scen. 

3.4.2 Äpplet 

Äpplet, denna i sig mycket laddade symbol med tanke på den bibliska 
berättelsen om Adam och Eva, spelar en mycket stor roll i sagan om Snövit. 
Det är med äpplets hjälp som dramatiken tar en oåterkallelig vändning. 
Tidigare har en handling, eller kamp, kunnat följas mellan häxan och 
prinsessan. I och med att Snövit förmåtts bita i äpplet och dvärgarna inte 
lyckats väcka henne till liv går sagan in i ett nytt skede. Positionerna är 
tillf'ålligt låsta och den tredje parten, prinsen, måste in. 

I 1849 års version går drottningen in i en avskild kammare, dit aldrig någon 
kom, och "der gjorde hon ett mycket giftigt äpple". Den ena sidan är vackert 
röd, och så giftig att den som sväljer "ett aldrig så litet stycke deraf, måste 
ovilkorligen dö". Den "hvita" sidan, som inte är förgiftad, äter drottningen 
själv utav för att övertyga Snövit om att den inte är farlig (Grimm, 1849: 12). 
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Färgerna spelar stor roll i beskrivningen, den röda, lockande, röd som 
syndens blod, och den vita, oskuldens färg som inte är farlig. Det är den 
röda som lockar Snövit. Det är drottningen som gör äpplet giftigt, och det 
giftet bringar ovillkorligen döden till den som sväljer den. Logiken kan 
kvarstå senare i sagan då äppelbiten flyger upp ur halsen och svaldes alltså 
aldrig. 

I 1925 års version kvarstår händelseförloppet. Drottningen stänger in sig i 
en lönnkammare dit ingen annan kan komma, och tillverkar där ett giftigt 
äpple. Äpplet är rött och vitt, och det är endast den röda som är giftig. Den 
vita sidan äter drottningen. 

Den senaste Grimmsagoboken från 1992 har moderniserats språkmässigt, 
men verkar vid första anblicken följa berättelsen i detalj. Drottningen går in i 
en kammare, "där ingen annat'1 fick sätta sin fot". Där gör hon ett mycket 
giftigt äpple som ser friskt och gott ut till det yttre, men "den som smakade 
den minsta tugga av det måste dö". Kanhända det är rent slarv att verbet 
svälja har omvandlats till smaka, men enligt den nyss besk..rivna logiken 
borde detta ge en annan konsekvens. Åter är det "blott den ena halvan" som 
är förgiftad, och den får naturligtvis Snövit. I den här versionen tycks 
färgnyckeln vara bortglömd, läsaren kan fråga sig hur drottningen håller 
reda på vilken halva som är giftig? 

Tillvägagångssättet i de tre Grimmsagoböckerna är annars detsamma. 
Drottningen stänger in sig i ett hemligt rum och tillverkar äpplet på 
konstgjord väg, och ger sig sedat"l iväg över de sju bergen till de sju 
dvärgarna. Äpplet innehåller ett dödande gift, det som räddar Snövit är att 
hon egentligen aldrig hinner svälja äppelbiten som skakas upp ur halsen i 
slutskedet när prinsens tjänare snavar med kistan på en stubbe (1849) , tuva 
( 1925) eller bara helt enkelt råkar snava ( 1992) varpå hon helt logiskt vaknar 
till liv igen. För läsaren får detta överraskningsmoment sin naturliga 
förklaring. 

För att inte bli igenkänd av Snövit klär drottningen ut sig i olika skepnader 
för de tre olika mordförsöken och målar sig i ansiktet. Detta är 
verklighetsanpassat, medan det däremot krävs trolldom för att kunna "göra" 
äpplet. 

3.4.3 Vad sa prinsen? 

Prinsen har några repliker. Vad säger han egentligen till Snövit i de utvalda 
versionerna av Grimmsagan? 

I boken från 1849 sätter sig Snövit upp och säger: "Ack, min Gud, hwar är 
jag?" varpå prinsen utbrister (med glädje): "Du är hos mig", och sedan "Jag 
har dig kärare än allting annat i werlden; kom med mig till min faders slott 
och blif min gemål". Språkstilen följer den tidens seder, man förstår att 
Snövit är gudfruktig. Prinsens glädje poängteras, han förklarar henne först 
sin kärlek och friar i samma andetag. 
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Samma scen utspelas i sagoboken från 1925. Snövit säger: "O Gud, var är 
jag?" Kungasonen svarar (strålande av glädje): "Du är hos mig" ... "Jag älskar 
dig över a llt annat i världen. Följ nu med mig till min faders slott, så skall du 
bli min gemål". (Då vart Snövit honom huld och följde honom, och deras 
bröllop firades med stor ståt och prakt (Grimm,1925:75).) Man kan märka 
att det nu antagligen blivit omodernt att utbrista "ack", men ingen 
förändring i sagan har skett. 
År 1992 kan man observera att Snövit inte säger någonting alls när hon 
vaknar, men prinsen tillstår Uublande glad): "Jag älskar dig över allt på 
jorden. Följ mig till min faders slott och bli min gemål!" varpå Snövit svarar 
genast ja, och "sna...'"t stod ett ståtligt bröllop" (Grimm: 1992: 110). Ingenting 
har egentligen förändrats, mer än att tystnaden förmedlar en mera passiv 
Snövit, en subtilitet som inte kan sägas ha en transformerande effekt. Även 
om variationer kan påvisas, är andemeningen i vad prinsen säger densamma 
i alla tre Grimmversioner. 

3.4.4 De sju dvärgarna 

T Snövitsagan borde karaktäriseringen av de sju dvärgarna ha mera frihet än 
de tre "konstanta storheterna" Snövit, drottningen och prinsen. Dessa tre 
har ju mer statiska roller i det att Snövit förskjuts av drottningen och räddas 
av prinsen. Dvärgarna intar en mera neutral mellanfunktion och borde 
därför kunna fungera som mer variabla rollfigurer. En viss struktur måste 
de dock hålla. De skyddar Snövit och bereder vägen för hennes räddning i 
det att Snövit inte begravs i jorden utan läggs ut till beskådning. Kan en 
transformationsprocess påvisas i fråga om de sju dvärgarna i de tre utvalda 
Grimmsagoma? 

Den första versionen, från 1849 berättar: 
I skymningen komma egarne till stugan hem. De woro sju dvergar, som hackade och 
gräfde i bergen efter malm. 

De påtände sina sju små ljus, och då det nu blef ljust i stugan, såga de att 
någon warit der, ty allt stod ej i den ordning som de hade lemnat det. Den första sade: 
Hwem har sutit på min stol? Den andra: hwem har ätit af min tallrick? Den tredje: 
hwem har tagit af mitt bröd? Den fjerde: hwem har ätit af min mat? Den femte: hwem 
har stuckit med min gaffel? Den sjette: hwem har skurit med min knif? Den sjunde: 
hwem har druckit ur min bägare? Derefter wände den första sig om och såg att hans 
säng war rubbad, och sade: hwem har legat i min säng? De andra sprungo också till 
sina sängar och skreko: i min har också någon legat! Men då den sjunde såg i sin 
säng, blef han warse Snöhwit, som låg och sof i den. 

Nu ropade han de andre: de komma genast springande och skreko af 
förwåning, hemtade sina sju små ljus och lyste på Snöhwit. ''Ack, du min Gud! Ack, du 
min Gud!" ropade de, "sådant wackert barn!" och woro mycket glada, men aktade sig 
wäl att wäcka flickan, utan läto henne sofwa i den lilla bädden. Den sjunde dwergen 
sof hos sina kamrater, en timma hos hwar och en till dess natten war förbi (Grimm, 
1849:7-8) . 

Dvärgarna är inte bara ordningssamma, utan också godhjärtade och 
gudfruktiga. Ingen går att särskilja från den andre, utan de benämns i den 
sifferordning som är bruklig i folksagan, näu...-uigen den förste, den a..."'1.dre, den 
tredje osv. Liksom Snövit inte velat äta upp någons hela portion, utan tagit 
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lite från var och en, visar de henne samma hänsyn genom att turas om att 
dela säng, så att hon ska få sova. 

Kan samma turordning uppvisas i 1925 års version? I den sagoboken står 
att läsa följande: 

När det hade blivit alldeles mörkt, kommo husets herrar tillbaka. Det var sju dvärgar, 
som brukade hacka och gräva efter koppar i bergen. De tände sina sju små ljus, och 
när det så blev ljust i stugan, sågo de, att någon varit därinne, ty allting stod inte i 
samma ordning, som de hade lämnat det. Den förste sade: Vem har suttit på min lilla 
stol? Den andre: Vem har ätit ur min lilla tallrik? Den tredje: Vem har brutit av mitt 
lilla bröd? Den fjärde: Vem har tagit av mina grönsaker? Den femte: Vem har använt 
min lilla gaffel? Den sjätte: Vem har skurit med min lilla kniv? Den sjunde: Vem har 
druckit ur min lilla bägare? Därpå såg den förste sig omkring och märkte, att det 
syntes en liten fördjupning i hans bädd, och då sade han: Vem har rört vid min säng? 
De andra kommo också springande och ropade: Det har legat någon också i min! Men 
när den sjunde tittade efter i s in säng, fick han se Snövit, som låg och sov där. Då 
kallade han på de andra, de kommo ditspringande och ropade högt av förundran, 
hämtade sina sju små ljus och lyste på Snövit. "Nej, men Herre Gud! Nej, men Herre 
Gud!" ropade de. "Ett så vackert litet barn!" Och de blevo så förtjusta, att de inte väckte 
henne, utan läto henne ligga kvar i sängen. Men den sjunde dvärgen sov hos sina 
kamrater, en timme i var säng, och sedan var natten till ända (Grimm, 1925:69). 

Som i de andra versionerna i jämförelsen är det mest fråga om en språklig 
tillrättaläggning. Den förutsägbara upprepningen av samma tema kvarstår 
med sin alldeles speciella tjusning, hur den förste , seda."l den andre, och den 
tredje osv säger: Vem har ätit, vem har druckit, ett tema som även är bekant 
från sagan om de tre björnarna. Särdeles rörande blir det med tillägget lilla, 
som i "vem har använt min lilla gaffel". Detta attribut i 1925 års version är 
helt säkert en eftergift åt den tilltänkta unga läsekretsen. 

1992 års version är emellertid betydligt avkortad: 
När det blivit mörkt, kom husets sju herrar. Det var sju dvärgar, som på dagarna bröt 
järn i berget. Strax när de kommit hem till sitt lilla hus och tänt sina sju små ljus, 
märkte de att någon varit där. Det fattades en droppe vin där, en liten brödsmuta här, 
ett kålblad på ett annat ställe. Snart upptäckte de den sovande Snövit. De föll alla i 
förundran över hennes skönhet och gladde sig över denna gäst i deras hus. De beslöt 
att låta henne sova ostörd. Den sjunde dvärgen, i vars säng Snövit låg, sov hos sina 
kamrater, en timme hos var och en. Sedan var natten förbi (Grimm,1992: 107). 

Trots förkortningen har åter ingen reduktion skett. Fokus har flyttats från 
dvärgarnas sjutal, men av sammanhanget framgår att Snövit tagit lite från 
allas fat. De låter henne också sova kvar, även om ordet beslöt förmedlar att 
någon form av överläggning har förekommit. Att bara säga att de upptäckte 
Snövit istället för att beskriva det ingående distansierar från både händelsen 
och dvärga...rna. Dialogen är borttagen, liksom poängtera...l'ldet av Snövits 
skönhet. 

De äldre versionerna av Grimmberättelsen förtäljer att eftersom Snövit var 
både hungrig och törstig efter sin långa flykt i skogen, smakade hon av 
dvärgarnas vin, bröd och grönsaker (kött stod inte på menyn), men endast 
lite från var och en , för att inte någon skulle bli utan . Likaså hade hon 
provat sig fram till den enda sängen som helt passade. 
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Att dvärgarna ändå kunde genast märka att något fattades: berodde på 
deras pedantiska ordning. Lika omtänksam som Snövit varit när hon bara 
smakat lite ur varje tallrik, var sedan dvärgarna när de lät henne sova vidare 
och i stället turades om att dela säng med den som nu blev utan . Detta är 
sig likt i alla tre versioner. 

Vid läsning av den sista Grimmberättelsen, från 1992: är dock dialogen 
borta dvärgarna emellan. En rationalisering har inträffat. Upprepningarna 
berör inte de konstanta storheterna, och förändrar inte heller sagan i sig. 
Men denna typ av upprepningar och mönster har med själva sagans 
konstruktion att göra, lika mycket som "det var en gång" och "så levde de 
lyckliga i alla sina dagar". Som att bergen är sju, och dvärgarna lika många. 
De tre dropparna blod, och de tre försöken som drottningen gör för att döda 
Snövit. Ett slags sagonycklar till att nå en djupare, symbolisk förståelse för 
sagans budskap. Det är ingen slump att talen tre och sju är ofta 
återkomma.."lde i sagans värld, Propp talar om kor.fessionella substitutioner, 
där religionen återspeglas i respektive folks sagor. Både talen tre och sju 
återkommer ständigt i den heliga skriften. Men denna arkaiska överblick 
griper här också in i barnets värld på ett påtagligt sätt. 

Slu tsatsen kan dras att den reduktion som har skett i dialogen förtar 
sagostilen med sin klassiska u pprepningsteknik. I grunden är den dock 
densamma. 

3.5 Delanalys av de olika kategorierna av nyckelscener 

Komparationen mellan de olika versionerna av Grimmsagan ovan visar att 
sagostrukturen i sig inte rubbas av skillnaderna i framförandet. Dessa 
inverkar snarare på helhetsintiycket av sagoupplevelsen. De konstanta 
storheter som enligt Propp måste ingå i undersagän finns i alla tre versioner. 
Läsarens första möte med prinsen beskrivs kortfattat i allihop. Det sker i 
skogen, han har kommit till dvärgarna för att be om övernattning, han får 
syn på Snövit och blir djupt förälskad. Den enda skillnaden är att i den 
äldsta versionen får man reda på att prinsen är ute på jakt i skogen, annars 
bara att han är där. 

Den för sagan viktiga äppelscenen följer likaledes samma mönster. När 
Snövit biter i äpplet mister hon sansen, för att sedan vakna upp när 
äppelbiten skakas ur halsen på henne. En liten miss fmns dock att 
upptäcka vid en detaljanalys, nämligen som påpekats att i 1992 års version 
står att offret dör vid smak av minsta tugga. Isåfall borde hon inte kunna 
valrna ens då äppelbiten lossnar. Att äpplet är tvåfärgat har också fallit bort, 
en detalj som stör läsaren mer än sagokonstruktionen, som förblir 
densamma. 

Gemensamt också för alla tre versioner är att drottningen klär ut sig och 
målar sig i ansiktet innan hon beger sig till dvärgarnas stuga. 
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När det gäller prinsens repliker till Snövit är det inte heller någon större 
skillnad, det är snarare hos Snövit som en replik bortfaller. Den har inte 
heller någon betydelse för händelseförloppet. 

Scenen med de sju dvärgarna är den som uppvisar de största variationema. 
Dock har inte händelseförloppet förkortats, utan det är snarare 
berättelsetek..'liken som komprimerats. Som framgår av tidigare 
kommentarer har detta med upplevelsen och inte sagokonstruktionen att 
göra. 

Det är anmärkningsvärt vilken stor roll Snövits skönhet spelar med tanke på 
att det är den som påverkar alla andra att agera som de gör. Dvärgarna låter 
henne sova kvar där hon ligger, lika hänsynsfulla som hon själv är när hon 
endast äter lite ur var tallrik. Men först har de sett hur vacker hon är. 
Samma skönhet som räddat henne från jägarens kniv har nu skänkt henne 
ro under dvärgarnas tak. Senare blir prinsen ohjälpligt betagen i just hennes 
skönhet. Och ändå är det denna skönhet som väckt drottningens avund. 
Alla påverkas av Snövits skönhet, på det sätt som ligger för dem. 
Drottningen, den onda, grips av hat, jägaren av medlidande, dvärgarna av 
glädje och prinsen av kärlek. Var och en efter sin förmåga. 

3.6 Bilderna ur Grimm 

Eftersom nästa uppsatsdel behandlar sagoversioner som bygger till stor del 
på bilder, kan de få bilderna som finns i Grimmversionerna också få ta del 
av uppmärksamheten. Den tilltänkta läsekretsen bestod även här av barn, 
för vilka bilder har större betydelse än en svårläst text. 

Den äldsta sagoversionen, från 1849 innehåller "12 kolorerade plancher". 
Tyvärr består uppsatsens källmaterial i detta fall av svartvita kopior av 
originalet, men bildernas föreställningar kan ändå förmedlas. De visar i tur 
och ordning följande: 
l. Drottningen syr i sitt fönster, tittar upp med drömsk blick. Hon har krona på huvudet 

och pälskantad mantel. Fönstret är bågformat, med tillhörande stenfriser runtom. 
2. Styvmodern står framför sin spegel. Hon är praktfullt klädd i vid klänning, mantel och 

krona. I handen håller hon en solfjäder. 
3. Snövit på knä i skogen framför jägaren som håller ett svärd. Hon lyfter sina händer i en 

bedjande gest. 
4. Kocken i förkläde och kockmössa kommer bärande på lever och lunga som ryker på fat. 
5. Snövit framfOr ett prydligt litet bord dukat för sju. Hon står och äter på något. Sängarna 

syns mot väggen bakom. 
6. styvmodern utklädd till månglerska med huckle och en bricka med varor i band runt 

halsen. Snövit tittar ut genom fönstret. 
7. Dvärgarna samlade runt den livlösa Snövit. En lyfter sina händer, en sliter sitt hår, en 

håller i ett krus. En annan håller Snövit i handen. 
8. styvmodern utklädd till fattig gumma, med korg på armen. Hon visar upp en kam för 

Snövit i fönstret. 
9. Styvmodern i ännu en förklädnad , med huckle, glasögon och förkläde. Hon räcker 

Snövit ett äpple från sin korg genom fönstret. 
10. Snövit ligger i kistan . Ovanpå glaslocket ligger en blomsterkrans. En duva har också 

landat där. Bredvid står en dvärg på vakt med en fana och gråter. 
Il. Prinsen går med nedböjt huvud och hatten i hand framför tjänarna som bär glaskistan 

med Snövit. Han har kort mantel och trikåer. 
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12. En bild på elden i en öppen spis. På ett galler står de glödgade järnskorna. 

Bilderna är lite lustigt tecknade efter våra mått. Ingen är särskilt vacker, inte 
ens Snövit. Dvärgarna ser gamla och fula ut. De bär toppiga mössor. Den 
enda som ler är gumman som viftar med kammen. 

I Grimmsagoboken från 1925 finns två bilder som berör Snövitsagan. En är 
en svartvit illustration utförd i någon slags gravyrteknik med skarpa 
kontraster. Den förställer en vacker flicka som sover fridfullt i en säng med 
ena armen under huvudet. Hennes kläder ligger på en snidad trästol bredvid 
sängen och skorna står under den. Sju krumma små gubbfigurer står 
runtomkring, en stöder sig på en käpp, flera har ljus. Den närmast Snövit 
lyfter sitt ljus högt för att belysa henne. En dvärg har ställt sig på en stol vid 
fotändan av sängen för att kunna se henne bättre.(Grimm, l925:70) 

Färgbilden är en vacker målning av ett bergslandskap som blånar i fjärran. 
På en klippa under ett stort träd ligger Snövit klädd i vitt i sin glaskista. I 
k • tanf" k 0 ""d bl H'i+ od• t-

0 hti"ttar f.o l • • 1s 1nns oc sa ro a ommor . .LJ ...... ra JUr s ... ar oc ... , en .. age SJunger 1 

trädet. Vid kistan sitter en gammal dvärg med vitt skägg och lutar huvudet i 
handen.(Grimm, 1925:98) 

Till den nya Grimmsagoboken från 1992 finns två stiliserade färgbilder. Den 
första visar Snövit mitt i raden av sju små dvärgar. Snövit är lång och ståtlig 
i blå elegant klänning och guldkrona på huvudet. Dvärgarna har små hattar 
och tunikor. De håller i hackor och spadar. En har en lykta, och två bär 
säckar på ryggen. Längst ner finns en text: 
Snövit stannade hos dvärgarna och höll huset i ordning, medan de bröt järn och guld ur 
berget. När dvärgarna gick på morgonen, brukade de säga: -Akta dig för den elaka 
drottningen! Hon kommer snart att få reda på att du är här. Släpp inte in någon på 
dagarna! (Grimm, 1992:101) 

Nästa bild visar en surmulen figur med docklikt utseende. Hon är klädd som 
en riddardam med spetsig blå huvudbonad med fallande slöja. Hennes 
utsmyckade klänning är också blå med guldinslag och kraftig urringning. En 
guldmantel hör till. Hon tittar sig missnöjt i en guldkantad spegel som hålls 
upp av en liten djävt1lsfigur. Texten lyder: 
Dag och natt funderade drottningen över hur hon skulle kunna döda Snövit. Till sist hade 
hon tänkt ut en plan. (Grimm, 1992: 102) 

Bilderna ur de två äldsta böckerna är tidstypiska och försöker säkert vara 
naturtrogna i det att de inte idealiserar någon. styvmodem är inte häxlik i 
sina förklädnader år 1849, och det är inte heller meningen. Möjligtvis kan 
man utläsa fördomar i sättet som dvärgarna porträtteras. I den senaste 
Grimmversionen har man istället valt ett docklikt sätt att teckna även 
dvärgarna. Klädseln i teckningarna vill förmedla gamla sagotider i största 
allmänhet. 
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4. Disneys Snövit 

Efter att ha jämfört de tre olika Grimmversionerna av samma folksaga kan 
nu fokus vridas mot en annan formvariant på samma tema. Vari ligger 
intresset att följa sagotransformationerna i Disneys version av sagan Snövit? 
Sättet som sagan behandlas på är ofta diskuterat, inte minst ur en normativ 
angreppsvinkeL Jack Zipes uttrycker förändringen i sagostrukturen såhär: 
"the fairy-tale film sacrificed [ ... ] stimulation of the imagination to 
consumptian for distraction"(Zipes, 1977 :72). 

Även om ändamålet för filmen är konsumtion är den mycket speciell i 
studiesyfte. Snow White and the Seven Dwarfs (l 937) var nämligen den 
första animerade berättelse någonsin som var baserad på en folksaga och 
tecknad i färg med musik. Här kan m~"'l studera följden av att flytta mell~"'l 
olika medier. Vad är gemensamt i sagorna? Vad skiljer? När det gäller 
bilderböckerna som gjorts efter filmversionen kan man ta reda på vad som 
består inom textmediema. Hur jämför man överhuvudtaget text och film? 
Vilka transformationer uppstår som är specifika för filmmediet? 

Snövit i Walt Disneys tappning 
Walt Disney's Snövit och de sju dvärgarna hade svensk filmpremiär år 1938. 
Att den blev mycket populär råder inget tvivel om, fortfarande visas en snutt 
ur den i svensk television varenda julafton. Bilderboksversionen av Disney's 
Snövit börjar på detta sätt: 

Det var en gång en prinsessa. Hennes hy var vit som snö, hennes läppar röda som blod 
och hennes hår svart som ebenholts. Hon var mycket vacker, och hennes namn var 
Snövit. Men fastän Snövit var en prinsessa, var hon inte lycklig. Hon h ade en hård och 
grym styvmoder, som var svartsjuk på sin styvdotter för hennes skönhets skull. Hon 
klädde den lilla prinsessan i trasor och satte henne till de grövsta sysslor. Hon må ste 
till och med skura slottets golv (Disneyboken, 1945). 

Jämför med ungefär hundra år tidigare: "Det war en gång midt i wintern och 
snöflingorna föllo som fjädrar ned från himlen, då en Drottning satt wid ett 
r... t "(G . 1 849' V d t • . tr d ··t bl d . t ~ons ... er.. . ~nmm, ... 1• ar e sa o1n essant me ro t som o , v1t ... som 
snö och svart som ebenholts? Femtio år efter den första bilderboken kom 
ännu en Disneysnövit: "I ett slott långt borta, föddes en gång för länge sedan 
en liten prinsessa en kall vinternatt. Hennes hy var vit som snö! och hennes 
mor, drottningen, döpte henne till Snövit"(Disneyboken, 1988). Modern 
omnämns endast som upphov till namnet, de två andra färgerna, deras 
bakgrund och utseendets motsvarighet har också fallit bort. 

Detta är bara böckernas böljan. För att få klarhet i sagostrukturen vad 
gäller de olika versionerna av Disneys Snövit, kan nyckelscenerna skrivas 
ner i den ordning de kommer på samma sätt som Grimmversionerna. När 
det sedan blir dags att jämföra specifika nyckelscener motsvarande de som 
tagits upp i studiet av Grimmsagan, kommer filmversionen på grund av sin 
längd och komplexivitet att komprimeras så att filmberättelsens 
nyckelscener ska passa in i sammanhanget, dvs det är händelseförloppet 
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som beskrivs, inte filmistiska detaljer såsom animation, kameravinkel och 
ljudeffekter. 

4.1 Transformationer i Disneyböckernas text 

Vladimir Propp skriver om reduktion att grundformen förkortas. Reduktionen 
innebär en ofullständig grundform. Sin närmaste förklaring har den 
naturligtvis i glömskan, som i sin tur har mer komplicerade orsaker. 
Reduktionen visar att sagan inte helt svarar mot den miljö den lever i, att 
den saknar aktualitet för en viss miljö, en viss epok eller en viss 
sagoberättare. 

Disneyfilmerna är renodlade, fristående skapelser där temat används fritt. 
Sagan ska passa filmen, inte tvärtom. De 15 nyckelscenerna har förändrats, 
i vissa fall utgått. Andra har kommit till i vad som betecknas av Propp som 
amplikation, där grundformen vidgats och fyllts ut med ytterligare detaljer. 

Vilka huvudpersoner/huvudhandlingar var då viktiga för Disneyversionen? 
Snövit naturligtvis, som den bortsända. Styvmodern som upphov därtill. De 
riktiga föräldrarna fungerar endast som bakgrund till historien och påverkar 
inte handlingen i sig. Hur betydelsefulla de sju dvärgarna tillåts vara blir en 
smaksak, dock utgör de ett igenkänningsmoment i den kända sagan. 
Slutligen har vi pr..nsen och hans del i dramat. För att undersöka 
Disneysagan i förhållande till bröderna Grimms kan det vara på sin plats att 
indela också den i sina olika beståndsdelar, med början i den tecknade 
filmen. På det följer nyckelscensstrukturen i den äldre, och sedan den nyare 
bilderboksversionen av Disneys Snövit. 

Här presenteras helt kort de 20 nyckelscener som delar upp filmen Snövit. 

4.2 Snövit och de sju dvärgarna (1938) 

l. I sitt slott står drottningen och manar fram slaven i spegeln. Snövit 
sjunger vid källan, önskar sig prinsen som kommer ridande, stiger av 
sin häst och närmar sig Snövit sjungande med i sången. Drottningen ser 
på från sitt fönster. 

2. Drottningen befaller jägaren att döda Snövit. Räcker honom skrinet. 

3 . Snövit sjunger i skogen , plockar blommor, och pratar med en fågel. 
Jägaren närmar sig, han höjer kniven, men kan inte döda henne. Han 
uppma.."lar istället Snövit att springa fort, fort och gömma sig. 

4. Snövit springer, skogen sträcker armar efter henne. Hon faller i vatten 
med krokodiler. Springer vidare, ögon överallt. Hon skriker, faller ihop, 
och gråter. Ögonen tillhör djuren, som kommer fram för att trösta 
henne. Fåglarna sjunger, Snövit sjunger. Djuren samlas omkring henne, 
och visar sedan vägen till stugan. 
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5. Snövit knackar på. Stiger in i damm, disk och oordning. - Sju slarviga 
barn! Kanske har de ingen mamma ... Det var tråkigt! Djuren visslar, 
sjunger, städar och diskar tillsammans med Snövit. 

6. Dvärgarna gräver i sin gruva. Sjunger om sitt berg där diamanterna 
gnistrar. Klockan slår fem, de packar ihop och beger sig hemåt, 
sjungande. 

7. Snövit och djuren går uppför trappan. -Åh, jag är lite trött ... Snövit 
lägger sig tvärs över tre sängar och somnar. Dvärgarnas sång hörs, 
djuren flyr ut ur huset. Dvärgarna upptäcker att det lyser, de smyger sig 
in, beredda att slåss. De smyger runt i huset och letar. De upptäcker att 
allt är rent och att det står mat på spisen, som Butter varnar för att 
röra. De bestämmer sig för att "det" måste vara däruppe och skickar upp 
Toker med ett ljus. 

8. Snövit sträcker på sig och låter. Toker blir livrädd och störtar nerför 
trappan. Allmänt kaos utbryter innan han kan förklara med gester vad 
han sett. Alla går upp tillsammans. De anfaller, drar av lakanet och 
hittar flickan Snövit. Dialog; presentation och hon får stanna. 

9. Före maten måste de tvätta sig. Bråk och sång, Butter tvångsdoppas och 
pryds med blommor. 

l O. Inzoomning på det svarta slottet, ett ensamt fönster lyser. Drottningen 
får reda på av spegelslaven att Snövit lever. Hon stänger in sig i sin 
ka..TJnare och kokar en trollbr;gd enligt formeln i trollboken. Hon 
dricker och förvandlas till häxa. 

l J . Fest hos dvärgarna, dans, sång och musik. Snövit sjunger och berättar 
sin historia. Vid läggdags får prinsessan ligga däruppe, dvärgarna 
huserar lite varstans i nedervå.-·1ingen. De slåss om ku.dden så den går 
sönder. Snövit ber i sin aftonbön om dvärgarnas välsignelse och hennes 
drömmars uppfyllelse. 

12. Häxan doppar äpplet i giftbrygden. Strax antar den formen av en 
dödskalle, blågrön till färgen. Läser om motgiftet (kärlekens första kyss) 
och skrattar. Hon tar sig ner genom en fallucka, förbi ett skelett i 
fängelsehålan, kliver i en båt. Glider fram genom dimman med sin korg 
full av röda äpplen. 

13. Morgon hos dvärgarna. De varnar Snövit för drottningen. Hon kysser 
dem i tur och ordning på skulten. 

14. Häxan smyger sig fram till dvärgarnas stuga, utklädd till månglerska. 
Snövit bakar paj och sjunger om sin prins. Häxan visar sig i fönstret, 
frågar om hon är ensam. - Ja, svarar Snövit. Hon bjuds av äpplet. 
Fåglarna anfaller häxan. Snövit schasar iväg dem och tar med häxan in i 
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huset då hon ber om ett glas vatten. Djuren rusar efter dvärgarna som 
är på väg till gruvan och drar i deras kläder. 

15. Häxan berättar för Snövit att det är ett magiskt önskeäpple. 

16. Dvärgarna rusar mot skogen 

l 7. Häxan lurar Snövit att bita i äpplet. Hon faller till golvet. 

18. Dvärgarna förföljer häxan uppför ett berg. Det stormar. Hon försöker 
bända ner en stor sten på dem men faller när blixten slår av den yttersta 
biten av klippan där hon står. 

19. Snövit ligger på blomsterbädd med tända ljus. Orgelmusik spelar till 
begravning och dvärgarna gråter. Djuren står i regnet och tittar in 
genom fönstret. 

20. Snövit i glaskistan. Dvärgarna tar av locket och lägger fler blommor hos 
henne. Prinsen kommer sjungande. Han går fram till henne, kysser 
henne och faller på knä. Snövit vaknar och sträcker på sig. Prinsen tar 
henne i famn och bär henne till sin häst. Hon tar adjö med pussar till 
dvärgarna, och han leder iväg hästen mot det gyllene slottet. 

Som synes har sagan genomgått en transformationsprocess i omvandling till 
filmmediet även på en grundstrukturell nivå. Då den första filmsagoboken 
bemödar sig om att i stort följa filmberättelsen, kan denna också granskas i 
sina komponenter innan sagotransformationerna belyses. Komparationen 
mellan de olika Disneyversionerna sker med hjälp av samma utvalda 
nyckelscener som ingår i jämförelsen mellan Grimmversionema. På så vis 
kan en övergripande analys av komparationen i sin helhet möjliggöras i 
slutet av uppsatsen. Nu följer nyckelscenstrukturen ur den första 
Disneysagoboken från 1945. 

4.3 Snövit och de sju dvärgarna (1945) 

l. Snövit presenteras, tillsammans med styvmodern. 

2. Den underbara spegeln. 

3 . En vacker prins kommer ridande förbi slottet, får syn på Snövit när hon 
skurar slottsbalkongen, blir kär och sjunger för henne att hon "den 
skönsta i landet är" . 

4 . Drottningen hör sången och befaller jägaren att döda Snövit. Hon ger 
honom ett juvelprytt skrin att lägga hennes hjärta i. 

5 . Jägaren kan inte döda Snövit utan uppmanar henne att springa istället. 
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6 . Snövit i skogen med djuren som visar henne till dvärgarnas stuga. De 
hjälps åt att städa den smutsiga stugan. Sedan somnar Snövit. 

7 . Dvärgarna kommer hem, Snövit vaknar. Hon berättar sin historia och ber 
att få stanna. Snövit får dvärgarna att tvätta sig. 

8. Efter maten blir det fest. Snövit berättar för dvärgarna om sin prins. På 
morgonen kysser hon dem alla till avsked på deras skinande, kala 
hjässor. 

9. Jägaren överlämnar juvelskrinet med ett vildsvinshjärta till drottningen. 
Spegeln talar om för henne vad det är. 

l O. Drottningen tar sin trollbok och blandar till en trolldryck som förvandlar 
hennes utseende. Sedan kokar hon en häxbrygd och doppar ner ett äpple 
i giftet. Det finns ett botemedel beskrivet i trollboken, nämligen kärlek ens 
första kyss. 

11 . Drottningen går till stugan och stiger på. Hon frestar Snövit med äpplet, 
men fåglarna har sett henne. Med hjälp av de andra djuren hämtar de 
dvärgarna. 

12.Den onda drottningen lurar Snövit att tro att det är ett önskeäpple och 
att hon kan önska sig sina drömmars prins. Snövit biter i äpplet och 
faller som död till golvet. 

13.Dvärgarna rusar in, hittar Snövit "försänkt i dödens sömn" och rusar ut 
igen med sina påkar efter drottningen. De hinner ifatt henne på toppen 
av ett högt berg. Drottningen vänder sig om för att "kasta sig över dem", 
snavar på en lös sten och faller baklänges ner i avgrunden til( sin död. 

14.Dvärgarna bygger en säng av guld med ett lock av klart glas åt Snövit. De 
täcker kistans botten med blommor, lägger henne i den och vakar över 
henne dag och natt. 

15.Prinsen kornmer vandrande vägen fram. Äntligen hittar han sin älskade 
Snövit. Hon är så vacker att han inte kan avhålla sig från att trycka en 
kyss på hennes läppar. Snövit slår upp ögonen. Förtrollningen är löst av 
kärlekens första kyss. 

16.Snövit kysser de sju dvärgarna till avsked, prinsen lyfter upp henne på 
sin "ystra, vita häst" och de rider tillsammans hem till hans slott där de 
lever lyckliga i alla sina dagar. 

I den schematiska kompositionen ovan kan hel del transformationer u tläsas. 
De "konstanta storheterna" och deras inbördes ordning är dock desamma. 
Snövit flyr undan drottningen som vill döda henne därför att Snö,rit ä r 
vackrare än hon själv. J ä garen kunde inte döda henne. Hon får fristad hos 
dvärgarna. Drottningen försöker själv döda Snövit. Prinsen är upphov till a tt 

26 



hon vaknar åter till liv. Snövit blir drottning och den onda drottningen måste 
dö. En tidsförskjutning har dock inträffat vad gäller den sistnämnda 
punkten: i Disneys version dör drottningen före Snövits uppvaknande och 
"räddning". På så vis förskjuts tyngdpunkten från drottningen till prinsen. 
Därmed utgår den moraliska aspekten på ett medvetet straff för att sona 
sina brott. 

Som synes uppvisar en jämförelse mellan Disneys och Grimms Snövit prov 
på transformationsprocessen som likaledes är närvarande vid traditionellt 
återberättande av sagor. Vissa drag försvinner, andra tillkommer. Eller som 
Propp uttrycker saken, vanligtvis åtföljs amplifikation av en reduktion. 

Ett exempel på amplifikation är den nya fokuseringen på de sju dvärgarna 
som personligheter. Inte mindre än 13 av den gamla Disneybokens sidor (3-
39) i följd handlar om Snövits första möte med dvärgarna, som nu fått namn 
och en egen delhandling. De uppvisas med infantila karaktärsdrag som 
slarviga pojkar som behöver en modersfigur (Snövit) att hålla ordning på sig. 
Här kan man också dra en jämförelse med ursprungsdvärga..rna (husets 
herrar) som höll allting i bästa ordning. Snövit tar kommandot över både 
dem och hushållet, det är också hon som aktivt ber att få stanna, inte 
tvärtom. Detta är ett exempel på vad Propp benämner inversion, när 
grundformen förvandlas till sin motsats: Stugan, som i original var mycket 
prydlig är nu full av smuts, liksom dvärgarna. Inte bara dvärgarna har 
förändrats, utan också djuren är nu aktiva på sagoplanet. Dock utgår den 
mera suggestiva hänvisningen till de tre fäglarna som sö:tjer vid Snövits kista 
i ursprungsberättelsen. 

Reduktion har också skett på flera plan. Förutom att båda Snövits riktiga 
föräldrar har helt bortrationaliserats, har bilden av styvmodern gjorts 
aningen mera hanterbar genom uteslutandet av det kannibalistiska inslaget. 
Vidare tillåts hennes plötsliga slut bero på det passiva "synden straffar sig 
själv", varvid den goda bilden av de övriga medverkande kan upprätthållas. 
Denna hantering av problemet är i och för sig inte ny i Snövitsagan. En 
variant på slutet är att drottningen blir så rasande att hon slänger spegeln i 
golvet så den går i tusen bitar. En skärva flyger rakt in i hennes onda hjärta 
och den elaka drottningen dör på fläcken (Gunilla Boren, 1992:61). Här 
lyckas man med konststycket att inkludera trollspegeln. 

Disney utnyttjar istället naturens krafter, i den senare Disneyboken ännu 
mer dramatiskt, vilket strax ska påvisas. Detta har även att göra med Propps 
punkter om intensifiering och försvagning som oftare har signifikans för 
sagopersonernas handlingar. Samma slags handlingar kan utföras med olika 
grader av intensitet. Genom att tona ner drottningens handlingsintensitet 
kan fokus lättare flyttas bort från henne som nyckelperson eller den som för 
handlingen framåt. Så har till exempel en reduktion skett av hennes egna tre 
mordförsök av vilka enbart det sista återstår. Det är heller inte helt lätt att 
känna igen detaljer ur sagans beståndsdelar då de ofta råkat ut för Propps 
så kallade deformation, som enligt honom ofta inträffar eftersom undersagan 
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allmänt taget befinner sig på tillbakagång. Detta torde vara ännu mera 
applicerbart gällande tiden efter hans essä, som ju skrevs år 1928. 

Propp skriver att de sex transforrnationstypema reduktion, amplifikation, 
defonnation, inversion, intensifiering och försvagning kan ses som 
förändringar av grundformen. Vid sidan av dessa tillkommer ytterligare två 
huvudgrupper, substitutionerna och assimilationerna. I båda fallen kan 
analysen utgå från företeelsens ursprung. 

Innan vi går vidare med denna analys ska vi ta en titt på den senare 
Disneyversionen, benämnd på svenska endast Snövit. 

4.4 Snövit (1988) 

Den nya Disneyboken Snövit är betydligt längre än sin föregångare , hela 96 
sidor. Vid närmare granskning är inte texten så mycket längre (en ökning 
med ca en niondel), utan det är bilderna som tillåts dominera utrymmet. 
Scenerna växlar fram och tillbaka i olika "filmklipp", en teknik som kommit 
att dominera i den rådande medievärlden. Men bortsett från denna aspekt 
finns det detaljer i berättelsen som i kombination med stilförändringar i text 
och bild ger upphov till en ny upplevelse av Disneys Snövit. Dessa 
modifikationer är naturligtvis medvetna förändringar framtagna av W alt 
Disney Productions. Hit hör djurens allt större roll, amplifierad genom 
mänskligt tal och utökningen av dvärgamas rollspel, liksom tillkomsten av 
en magisk källa i början av berättelsen. 

Nyckelscener ur DisneySnövit {1988) 

l. Snövit föds ochfår sitt namn av hennes mor för hennes vita hy. Modern 
dör, kungen gifter om sig och den elaka styvmodern tvingar Snövit att 
skrubba golven. 

2. Den magiska spegeln och den fåfänga drottningen. 

3 . Snövit vid källan, duvorna viska r t ill henne: "Detta är en magisk källa. 
Berätta vad du önskar dig, så kommer det att slå in". Snövit tittar i 
källan och viskar: "Jag önskar att min prins ska komma". Prinsen trollas 
fram och friar. 

4 . Drottningen får syn på prinsen. Hon rusar till sin spegel och skriker ut 
sin fråga. Spegeln svarar: "Hennes läppar är röda som blod, hennes hår 
är svart som natten och hennes hy är vit som snö ... ". 

5. Drottningen befaller jägaren att döda Snövit och ger honom ett skrin att 
lägga hennes hjärta i som bevis. 

6. Snövit plockar blommor till drottningen. En fågel sätter sig på hennes 
finger. Jägaren grå ter på knä för henne och ber henne gömma sig i 
skogen medan han istä llet dödar ett rådjur. 
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7. Snövit springer i skogen. Skogens alla djur kommer och de kan prata. 
Tillsammans går de till dvärgarnas stuga, och hjälper henne att städa 
bort smutsen. Snövit somnar på en säng. 

8. Dvärgarna är i gruvan och letar diamanter. De sjunger en sång. Innan de 
går hem hittar Kloker en helt perfekt diamant. Nu ska de hem och fira. 
Hemma letar de efter boven som stört deras oordning i huset. Prosit 
nvser och Snövit vaknar. Efter att ha hört hennes berättelse ber ., 
dvärgarna henne stanna, utom Butter som måste övertalas. 

9. Drottningen får reda på av spegeln att hon har blivit lurad. Hon tar 
skrinet med rådjurshjärtat och kastar i golvet. 

l O. I slottstornet tillreder drottningen en dryck som förvandlar hennes 
utseende. En korp tittar på. Hon förvandlas till en ful gammal häxa. Hon 
doppar sedan ner ett vackert äpple i drycken så att det blir förgiftat. 

11 . Snövit får dvärgarna att tvätta sig. Butter tvångstvättas av de andra. På 
kvällen ställer de till med fest och dans för Snövit. 

12. På natten lämnar drottningen slottet i en båt. Med sig har hon en korg 
med blanka, röda äpplen. 

13. Dvärgarna får en avskedspuss var på morgonen och Snövit börja r baka 
paj. Djuren tittar på. Häxan kommer och Snövit tycker synd om henne 
för a tt hon ser så fattig och ful ut. Hon får ett äpple i present. Djuren 
förstår vem kvinnan är och rusar efter dvärgarna. 

14. Snövit äter av äpplet, känner sig yr, och faller plötsligt till golvet. Häxan 
rusar ut. 

15. Dvärgarna och djuren jagar henne i skogen, men häxan har tagit en 
magisk dryck, så hon springer fortare än rådjuren. Hon klättrar upp på 
en klippa och försöker häva ner ett stenblock över dvärgarna. Regnet öser 
ner och det blir oväder. Stenen bö:rjar röra sig men då hörs en enorm 
åsY..knall. Drottningen tappar taget och faller ner i avgrunden. 

16. Dvärgarna går sorgsna hem och hittar Snövit på golvet. De lyfter upp 
henne på sängen och knäböjer gråtande runtomkring. De bygger en kista 
av kristall och placerar henne mitt i skogen så att djuren också ka.."l se 
henne. Varje dag kommer dvärgarna och hälsar på. Våren kommer och 
blommor växer upp kring hennes grav. 

l 7 . Prinsen kommer ridande, får syn på kistan, springer fram och lyfter av 
locket på kistan. Han kysser henne och hon vaknar. Prinsen lyfter upp 
Snövit i sina armar. Alla hurrar och dvärgarna k ramar om varandra. 
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18. Prinsen lyfter upp Snövit på sin häst; de rider iväg och lever lyckliga i alla 
sina dagar som kung och drottning över landet. (Dvärgarna kom sedan 
ofta och hälsade på.) 

Benämningen modifikation beskrivs av Propp som att "Vissa substitutioner 
kan inte med någon som helst säkerhet ursprungsbestämmas. Oftast rör det 
sig då om nyskapelser, som helt enkelt går tillbaka på berättarens fantasi ; 
ur etnografisk eller historisk synvinkel saknar dessa former 
signifikans"(Propp, 1971: 113-4). I fallet Disneyfilm kan modifikationerna 
härledas till den stora gruppen människor som arbetar under namnet 
Disney. Visst är det fråga om nyskapande av sagan, och i retrospekt får 
dessa former signifikans både ur etnografisk och historisk synvinkel då de 
visar på rådande värderingar och arbetssätt rörande 1900-talets 
västerländska kultur. 

Inslagen i traditionella undersagor som svarar mot magiskt tänkande som 
till exempel besvärjelser, upprepningar och tretal, ges av Disney en form av 
ren trolleri och önskeuppfyllelse. Detta sker emellertid på bekostnad av 
logiken, en icke helt ovanlig utveckling. Propp observerade redan på sin tid 
att en logiskt använd form är ursprungligare än en meningslös 
sammanfogning. Prinsen råkar inte bara komma förbi , utan han är 
önskningarnas uppfyllelse för Snövit. Likaså vaknar hon inte därför att 
äppelbiten faller ur hennes mun, utan för att prinsen kysser henne, och så 
vidare. Men om man godtar inslag av det fantastiska, såsom önskningarnas 
uppfyllelse, kan man åter undersöka Snövit med fräscha ögon och se vad 
Disneykoncernen har gjort med saga.."l. 

Genom att ställa upp de specifika nyckelscenerna om prinsen, häxan med 
sitt äpple och dvärgarna, bör sagokonstruktionen kunna utkristalliseras 
med sina skillnader gentemot Grimmsagan och vad som blev kvar. Det är 
inte bara så att filmen skiljer sig från boken utan de båda bokversionerna är 
ganska olika varandra. Det är inte så anmärkningsvärt med tanke på att det 
skiljer närmare 50 år i tid mellan de båda böckerna, 50 år av stora 
förändringar i världen och media. 

4 .5 Bilderböckerna och filmen 
Två tolkningar av samma film 

Vid läsning av de båda Disneyböckerna om Snövit och de sju dvärgarna får 
man den uppfattningen att det rör sig om två filmversioner gjorda av Disney 
eller åtminstone att den senare är väsentligen förändrad . Bilderna är dock 
likartade även om teckningarna har mindre karaktär i den senare. Den nya 
Disneyboken ger ett "plastigare" intryck med skarpare kontrast och färgval, 
där varje färgfält är homogent enfärgat inom exakta linjer. Bilderna visas 
också i ett långt mera vågat perspektiv, i enligt med databildens 
manipulationsmöjligheter. Bilderna är många fler, och mycket större. Texten 
upplevs som ett komplem ent till färgbilderna, som upptar hela sidutrymmet. 
I den äldre boken är det tvärtom, en försiktig barnboksillustra tion till texten; 
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varav mer än hälften i svartvitt. Som ska påvisas skiljer sig den språkliga 
stilen i de båda böckerna och till viss del även innehållet. 

De barn som fick 1945-års Disneybok om Snövit och sju dvärgarna när den 
var n y, hade kanske redan sett filmen på bio. Alldeles säkert hade de 
åtminstone hört talas om den. När den lanserades år 1937 ( 1938 i Sverige) 
var den ensam i sitt slag; den första animerade sagobaserade film i färg med 
tillhörande musik. Långt senare blev sagan åter aktuell för 
Disneykoncemen, när den skulle ges ut som köpvideo, i Sverige år 1994. 
Naturligtvis även i bokform. Denna gång är filmsagan fortfarande bekant för 
svenska barn av en annan anledning, nämligen som älskat inslag i Kalle 
Ankas jul. Filmsnutten som visats där i många år är lösryckt ur sitt 
sammanhang och har ingenting med Grimmsagan att göra. En bidragande 
orsak till dess charm är musiken som hör till. 

Boken som gavs ut med anledning av den "nya" Snövitfilmen är hopsatt av 
ett annat bildval där bilderna behandlats med dator. Texten som hör till 
verkar likaledes vara ett nyval. Filmen i sig själv är dock densamma. En 
digitaliserad version av Disneys Snövit och de sju dvärgarna. 

Helhetsintrycket blir därför olika om man studerar filmen som fristående 
fenomen, eller ihop med den ena eller andra bokversionen. De ord, 
förklaringar och adjektiv som används i böckerna är inte desamma som i 
filmen och ibland förekommer dialog som inte fmns i någon av de andra 
produktionerna. Specifika exempel på detta ges vid studiet av 
n yckelscenema . 

4.6 Rollfigurer i filmen 

Hur Snövit fick sitt namn och sina färger har redan belysts utifrån de o1ika 
sagoversionema. I Disneys Snövit har den riktiga moderns roll reducerats till 
förmå n för själva sagan om Snövit. Huvudfokuseringen förutom Snövit och 
de sju dvärgarna har skiftat från den onda drottningstyvmodern till prinsen, 
som fått en långt större betydelse som handlingskoordinator. Där 
ursprungssagan baseras mycket på den avundsjuka drotL'1ingen, hennes 
handlingar och konsekvenserna därav, är den i Disneyversionen, framför allt 
i den nya, betydligt mera abstrakt, hon står mera för ondskan som kraft, och 
kan därmed behandlas lite hursomhelst av de andra, nu tongivande 
karaktärerna, främst i förhållande till prinsen, som nu träder in långt 
tidigare som aktiv "storhet". Som storhetsfaktor är det nu upp till honom att 
avsluta saga.'l., och det tydliga moralitetsbärande budskapet bleknar. Snövits 
passivitet är dock kvar, hennes funktion tycks tillräcklig med att vara 
vacker. (Jfr första barnboksversionen där hennes godhet står lika mycket i 
fokus.) 

4 . 7 Jämf"örande nyckelscener i Disneys tappning 

Liksom i fråga om Grimms versioner av Snövitsagan underlättas en 
detaljkomparat ion av Disneyversionema om vissa nyckelscener undersöks 
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tillsammans. De u tv al da scenerna är desamma som behandlas i 
Grimmkomparationen, för att underlätta den avslutande analysen av sagans 
transformationer genom alla sex versioner i uppsatsen. 

4. 7 .l Prinsen 

Den första Disneyscenen som undersöks blir således mötet med prinsen. I 
den svenska versionen av Snövitfilmen från 1938 ses Snövit skura trappan. 
Strax går hon till brunnen för att hämta mera vatten, omgiven av vita duvor. 
Hon sjunger: -Vill ni veta något, lyssna nu en stund, det är vid en 
önskebrunn vi står. Prinsen kommer ridande på sin vita häst, tar sig över 
muren och går fram till Snövit, han sjunger med i sången, hans blick möter 
hennes i vattnets spegling. Snövit blir blyg, och springer in. Hon kommer u t 
på balkongen och lyssnar när prinsen sjunger för henne om sin kärlek. Men 
drottningen ser och hör från sitt fönster. 

Som synes kan sagan behandlas i filmen på flera olika plan. 
Upplysningarnas källa är inte så begränsad som i textmediet, utan 
betraktaren/lyssnaren kan få ut informationen från olika håll. I fråga om 
filmsagan vävs de upplysningar som Snövit framför in i hennes sång, hon 
sjunger att det är en önskebrunn. Denna i..'l.forrnation som indirekt riktar sig 
till publiken sjunger hon i sin sång till duvorna. På så vis byggs en egen 
logik in i filmen, det är helt naturligt att prinsen som ser och hör henne kan 
komma fram och blanda sig i sången. Av drottningens minspel när hon ser 
ner på paret förstår man direkt vad hon tänker. Att hon tittar ut i lönndom 
visar också på hennes falskhet, precis som Snövit i solskenet omgiven av 
vita duvor symboliserar godhet och oskuld. 

Med kännedom om filmscenen är det intressant att följa Disneybokens 
återanpassning till textmediet från 1945. I denna bilderbok för barn utspelar 
sig följande. Enligt spegeln är styvmodem skönast i landet, men en dag 
kommer en vacker prins ridande förbi slottet, medan Snövit är i färd med att 
skura slottsbalkongen. Han ser upp mot henne, och när hon småler emot 
honom blir hon så vacker trots trasorna, att prinsen upptänds av en så 
stark kärlek till henne, att han sedan aldrig kan glömma henne. Han svingar 
sig av hästen och närmar sig balkongen sjungande: "Du den skönsta i landet 
är" varpå drottningen, som hör sången blir utom sig av raseri och beslutar 
sig för att straffa Snövit genom att låta jägaren döda henne.(Disney,1945:4-
6) 

Eftersom fllmens sång ändå inte kan förmedlas som upplevelse har man låtit 
skönheten bestå som anledning till prinsens kärlek. Men inte enbart. Det är 
först när hon småler mot honom som han upptänds av kärlek. Det är ett 
mänskligt möte likaväl som i filmen där deras blickar möts i vattenytan. Men 
prinsen tillåts fortfarande att sjunga henne sin kärlek. På så vis blir det 
naturligt att drottningen får reda på exakt vad som pågår. Eftersom hon 
befinner sig inne i ett rum på slottet skulle hon annars inte förstått att 
prinsen anser Snövit vara den "skönsta i landet". I textmediet kan även 
infogas att prinsens kärlek till Snövit är så stark att ha.Tl "sedan aldrig kunde 
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glömma henne"(Disney, 1945:4-5). Här förbereds läsaren redan på prinsens 
långa sökning efter sin Snövit mot sagans slut. 

Samma nyckelscen återfinns i Disneys bilderbok från 1988, där den 
oskuldsfulla Snövit dagdrömmer om att det en dag ska komma en vacker 
prins och ta henne med till sitt slott. När duvorna viskar till henne att det är 
en magisk källa som hon hämtar vatten från tittar hon i den och önskar sig 
att prinsen ska komma. "Knappt hade hon hunnit uttala dessa ord, förrän 
en ung, vacker prins stod bredvid henne". Han frågar henne genast:-"Vill du 
bli min?" och Snövit säger: "Oh ja!"(Disney, 1988:8) De träffas vruje dag tills 
drottningen får syn på prinsen från sitt fönster. Då rusar hon till sin spegel 
och frågar vem som är vackrast. När svaret blir Snövit grips drottningen av 
raseri, kallar till sig en jägare och säger: "Snövit har gjort mig mycket arg ... " 
och skickar iväg honom att döda henne.(Disney) 988: 11) 

Av den nyare Disneybokens behandling av denna nyckelscen tydliggörs en 
klar transfonnationsprocess. Att prinsen skulle brista ut i sång finner man 
tydligen osannolikt i modern tid. Propp talar om realistisk assimilation, när 
sagan påverkas av verkligheten. Så får inte heller drottningen höra prinsens 

o I ··11 t ~ t o f:·· h o 11 d t o ++ d t .. tt D t t .. ff sang. sta ... e 10r gar ... or ... a an e pa e .... mer mo em._ sa . e unga u rauas 
dagligen tills drottningen en dag får syn på prinsen. Bara tanken på att 
Snövit har en friare får henne att rusa till sin spegel för att få sitt eget värde 
bekräftat, och i besvikelsen över svaret blir hon rasande på Snövit. 

Även om sången inte får plats vid brunnen, fyller denna fortfarande ett 
speciellt syfte. I filmen är önskebrunnen av betydelse för att Snövit ska träffa 
sin prins. Här lämnas möjlighet till två tolkningar. Antingen vet Snövit att 
det verkligen är en önskebrunn, vilket hon talar om i sången för publiken, 
eller också finns en logisk parallellförklaring, nämligen att hon "leker" att det 
är en önskebrunn, och just när hon sjunger råkar prinsen rida förbi, och 
följer sin impuls att "leka med". Det är den senare tolkningen som tas upp i 
den äldsta bilderboken från 1945, såtillvida att önskebrunnen i sig själv blir 
överflödig. Prinsen blir kär i prinsessan för hennes egen skull , inte för att 
han är en framtrollad varelse. Den senare uppfattningen får man dock av 
den nya Disneyboken, där allt är magi, som en produkt av en önskning står 
han bara där och friar genast. 

Bild e ma 
Eftersom bokversionerna av Disneysagan är utfonnade som bilderböcker, 
kan det vara av intresse att jämföra bilderna i de utvalda nyckelscenema. 
Mötet med prinsen, som beskrivits ovan, åtföljs av bilder endast i den nya 
Disneyboken, i den gamla ligger scenen inbäddad i texten mellan de båda 
första bilderna. Den första bilden där visar flickan Snövit, klädd i trasiga 
kläder och stora träskor. Hon skurar ett brädgolv med en skurborste. 
Bredvid sig har hon en trähink med bubbligt skurvatten. Teckningen är i 
svartvitt. På nästa sida kommer en bild av jägaren. (Disney, 1944:3-4) 

I den nya boken är den första bilden betydligt mer romantisk Snövit sitter 
på nedersta trappsteget till en stenlagd gård med tillhörande murpelare. 
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Hennes kjol är lappad, och hennes blicken nedslagen bakom långa 
ögonfransar. Ett litet leende spelar på hennes röda läppar. Hon har handen 

o t .. k h' k h r1 h . l ' tt bak h d t .. pa ... ras ur 1n en, ocH .... et ar runn1t ~Ite va en om enne, men e ar 
tydligt att hon sitter och drömmer. skurborsten syns inte till. Däremot är 
bilden flankerad av blommande träd, de vita blombladen stora och tydliga. 
Vita duvor sitter och ser på henne. 

Nästa uppslag är täckt av den vackra, stolta drottningens mörka skepnad. 
Hennes svarta slängkappa sveper över sidans nederkant. Blicken ur hennes 
gröna ögon är riktad mot den ovala spegeln, där slavens maskansikte syns 
ovanför flammande eldslågor, precis som i filmen. Därpå följer två uppslag 
(samtliga bilder sträcker sig över båda sidor) med Snövit i fokus. I den första 
står hon vid önskebrunnen. Hon drar i repet som löper i ett hjul upphängt 
mellan två pelare övervuxna med blommande klätterväxter medan tre vita 
duvor tittar på. I den följande står hon på en stenbalkong ovanför en 
grönskande trädgård. En duva har landat på hennes utsträckta hand. 
Nedanför står prinsen och viftar åt henne med sin plymförsedda hatt. 

I den nya Disneybokens romantiserade bilder är det svårare att tycka synd 
om Snövit. Även när hon sägs arbeta ser hon ut att ha det ganska skönt. Vid 
brunnen och balkongen syns inte lapparna på hennes klänning, och 
blommorna och duvorna gör att allt ser fridfullt ut. Även om prinsen är med 
på bild, har han ännu ingen särskild roll att spela vilket visas genom aU 
överkroppen sticker upp i mycket liten storlek längst ner på sidan mot 
muren. Vad betraktaren ser är den vackra Snövit i skyddad miljö. Ett stort 
steg från den lilla svartvita figuren som knäskurar med ledsen min år 1945. 

Så har inte bara prinsens sångröst försvinnit i bilderböckerna, utan därmed 
också mycket av hans (redan knapphändiga) personlighet. I filmen inte bara 
hör man röstema av Snövit och prinsen när de sjunger tillsammans, utan 
man kan ta del av deras kroppsspråk och rörelseschema. Snövit verkar 
varken utarbetad eller passiv när hon drillar sina toner av hjärtans lust. 
Hennes röst när hon talar är mjuk och melodisk, hennes rörelser behagfulla, 
hennes blickar skälmska mot prinsen. Han har rak hållning och uppvaktar 
henne på ett självklart sätt. De är som skapta för varandra. 

Kyssen 
Frieriet inträffar inte i Grimmsagan förrän Snövit åter vaknat tillliv då den 
giftiga äppelbiten skakats ur hennes hals. I Disneys version är det istället 
kyssen, den livgivande, som står i centrum. Vad återstår då att säga? 

Det romantiska frieriet i Grimmsagan till trots, behöver Walt Disney's 
bilderbokspar inte säga någonting. Snövit vaknar, ser på prinsen och ler. 
Prinsen är glad och tar henne i sina armar. Åtminstone år 1945. I den nya 
Disneyboken utropar han: "Så vacker hon är!" innan han lutar sig närmare 
och kysser henne. Och Snövit öppnar ögonen och viskar: "Min prins har 
kommit!" 
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Filmversionen är dock lite annorlunda. I slutet närmar sig prinsen 
glaskistan sjungande. Strålar av solljus lyser på Snövit. Han går fram till 
h ,_ h h &' 11 o k .. ~ .. 't k h t .. k o • uenne, Kj SSer enne oc... 1a ...... er pa na. .....,novl .. va ... nar oc ... s rac er pa s1g. 
Djuren och dvärgarna ser det först , sedan prinsen som j förvåningen ställer 
sig upp. Därefter tar han henne i sina armar och bär henne till sin häst. 
(Här har alltså prinsen och prinsessan ingen dialog.) Snövit tar adjö med 
pussar till dvärgarna och prinsen leder iväg hästen mot det gyllene slottet i 
fjärran. 

Bilderna 
I den första bilderboken finns prinsen med på en endaste bild, och det är 
den sista. I en svartvit ruta, nästan av fotoformat, syns han i halvbild, snett 
bakifrån i förgrunden . Han håller sin hatt i händerna och tittar nedåt där 
glaskistan står i bildens mitt, belyst av solens strålar. Dvärgarna knäböjer 
runt Snövit och under träden som kantar bilden har djuren radat upp sig 
och står stilla riktade mot kistan. Det är en mycket högtidlig och närmast 
sakral bild. 

I den moderna Disneyboken tar prinsen större plats. Han finns med på de 
fyra sista bildsidorna. Först kommer han ridande på sin vita häst. Han syns 
snett bakifrån i helfigur, hans ena hand utsträckt som om ha._.,_ hejdar sig 
mot kistan, som skyms till största delen av hans mantel. Snövits huvud syns 
dock, och ett par av de knäböjande dvärgarna. Med på bilden finns också 
n ågra av skogens djur. På nästa uppslag har han nå tt fram till kistan. Han 
böjer sig över hennes sovande ansikte och är på väg att kyssa henne. Han 
har brunt hår, blå ögon och ansiktet är fullkomligt uttryckslöst. På nästa 
bild har han tagit Snövit i sina armar och visar tänderna i ett leende mot 
henne. Hon ler också, och blundar. Nedanför dem hurrar dvärgarna och ler 
så att tungorna syns. Till sist, en känningsbild i rosenrött. Prinsens slott 
hägrar bland molnen med sina spetsiga torn. På en höjd framför den syns 
Snövit sitta på hästen, prinsen står bredvid och pekar mot slottet med ena 
handen. Den andra håller i hästen. 

Kommentar: Bilden av en magisk källa och önskningarnas uppfyllelse är 
ingenting främmande i sagans värld. Däremot hör dessa detaljer inte till den 
ursprungliga Snövitsagan. Detta är ett exempel på vad Propp menar med 
intern substitution, som inte innebär förändring utan ersättning. De nya 
formerna är inte tagna utifrån, utan ur själva sagoförrådet. En omflyttning, 
en permutation av former och material har ägt rum. En såda.."t1 omflytt..."'1ing 
spelar en mycket stor roll i sagan enligt Propp. Varje element har en specifik 
form. Denna form är emellertid inte alltid fast knuten till elementet i fråga. 
Den ena sagogestalten tränger undan den andra. I detta fall har ett 
fokuseringsskifte uppstått från drottningen till prinsen. Dessa omflyttningar 
spelar en kolossal roll i tranformationsprocessen. De flesta transformationer 
är interna substitutioner eller omflyttningar, menar Propp. (De här anförda 
substitutionerna gäller för sagomaterialet i dess helhet och särfallen kan 
därför lätt analyseras med hjälp av de redan nämnda fallen.) 
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4. 7.2 Svartkonst 

Ä ven om prinsen fått en långt större roll i Disneys Snövit, är drottningen 
fortfarande betydelsefull som motvikt i kärlekssagan. Hon är uppenbarligen 
bevandrad i svartkonst, en riktig häxa, som gör sig bra i filmmediet. Här 
följer en nyckelscensbeskrivning av hur filmen handskas med drottningens 
förvandling till häxa, tillverkningen av giftäpplet samt hur hon lyckas i sitt 

• t uppsa .... 

Drottningens förvandling 
Disneyfilmen börjar med en inzoomning på det svarta slottet, det lyser i ett 

f.. t D f+ . l-. • 11 • • t f • l l ensa.."'llt ~ons er. ro ...... nmgen ua er ater pa at raga spege~s~aven om vem 
som är vackrast. När hon får reda på att hon blivit lurad virvlar hon nedför 
spiralstentrappan i sin svarta kåpa till sitt hemliga rum eller laboratorium 
och kokar en trolldryck enligt formeln i en av sina böcker om svartkonst. 
Korpen tittar fram bakom en dödskalle, det bubblar och sjuder i glaskärl och 
rör. - "Nu, en formel att förvandla min skönhet till fulhet. Förvandla nu min 
drottningskrud till en tiggarkåpa", säger hon. I det hon häller i de olikfärgade 
ingredienserna talar hon högt om vad som sker. - "Mumiepulver, för att göra 
mig gammal. - För att förvandla min röst, en häxas skratt. - För att få mitt 
hår att vitna, ett skri av fasa. - En stark vind, för att underblåsa mitt hat. -
Ett blixtnedslag, så det blandas väl. Nu så börjar din trollska pakt". Hon 
dricker, bilden virvlar i grönt och svart med bli..~t och dunder och bubblor. 
Drottningen förvandlas till häxa. 

Giftäpplet 
Drottningen hittar en formel i sin bok: "Den som äter ett förgiftat äpple 
sluter sina ögon för evigt i dödens sömn." Halvbild på häxan som håller ett 
äpple i ett snöre och doppar det i giftbrygden. När hon tar upp det igen är 
det blågrönt till färgen och bär formen av en grinande dödskalle. På hennes 
befallning blir den åter röd åt Snövit. När Snövit är död kommer drottningen 
åter att vara vackrast. Hon tittar också efter ifall det finns ett motgift. Men 
kärlekens första kyss är inget hot, hon är övertygad om att dvärgarna 
kommer att begrava Snövit levande. (Hahahaha) 

Häxan är sockersöt i rösten när hon ska övertala Snövit att bita i äpplet. -
"Gammelmor känner en ung flickas hjärta. Seså, ta nu äpplet vännen, och 
önska dig något". Snövit tar äpplet och säger- "Jag önskar, ja~ önskar[ .... ] -
Bra, bra, bit i äpplet. Låt inte din önskan bli gammal[ .... ]". - "Ah, så konstig 
jag känner mig!" (Snövit faller.) Då säger häxan långsamt och tydligt- "Hon 
slutar andas, hennes blod blir is[ .... ]hahahahaha. - Och nu är jag fagrast i 
landet!"(Disneyfilmen, 1938) 

Bilderböckerna 
I Disneysagan är drottningen alltigenom häxa. Samma scener kommer nu 
att granskas närmare i bilderboksversion. Fra.."'TI.toningen skiljer sig dock en 
aning mellan den äldre och nyare Disneybokhäxan. 
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I bilderboken från 1945 sträcker drottningen ut handen efter en "gammal 
möglig bok" och bläddrar efter receptet till en trolldryck. När hon hittar ett 
som förvandlar henne till en gammal gumma blir hon "förtjust". Hon blandar 
till trolldrycken, häller den i en blå bägare och dricker upp den . "I samma 
stund förVandlades hon till en gammal gumma med en lång näsa och puckel 
på ryggen". Och nu blir hon så förtjust att hon "fnittrar för sig själv". Nästa 
recept hon hittar har rubriken "Det förgiftade äpplet". Hon läser: "En tugga 
och offrets ögon slutas för alltid i dödens sömn". Snart kokar häxbrygden i 
en svart kittel. Drottningen väljer ut ett stort, vackert äpple ur en korg och 
doppar ner det i den sjudande brygden, varpå äpplet antar först en "sjukligt 
grön färg, så ett spökligt gulaktig". Så befaller hon äpplet att bli rött och 
vackert igen, "så att du kan fresta Snövit". När äpplet är klart myser 
drottningen vid tanken på att hon åter ska bli "den skönaste i landet", men 
plötsligt kommer hon att tänka på att det kanske finns ett botemedel. 
Hastigt vänder hon sidorna i boken och läser: "Offret kan väckas till liv 
endast av kärlekens första kyss". Detta kan hon dock avfärda, därför att hon 
förväntar sig att dvärgarna ska begrava Snövit. Hon skrockar till, "grymt och 
belåtet", lägger äpplet överst i en korg och ger sig iväg. (Disney,l945:27-9) 

Det finns två, ganska små, illustrationer till ovanstående scenario. Den 
ft.. ta · r h.. r· k1·· ctct · ft.. t t k o , ·k r _ors v1sar en ~Iten __ ax 1gur ___ a 1 _or s or svar __ apa som KL a r upp _lte 
pillimariskt ur sin huva. I handen håller hon en blå burk som droppar något 
grönt i en liten pöl på golvet. I den andra bilden ser hon mer förargad ut, 
hon är utanför dvärgarnas stuga och blir anfallen av småfåglarna som flyger 
runt henne. Snövit kommer just utrusande med lyfta händer för att schasa 
iväg dem. Korgen ligger på marken och äpplena har ramlat ur. 
(Disney,1945:27-8) 

I bilderboken från 1988 är texten betydligt kortare. Den talar om att högt 
uppe i slottstornet tillreder drottningen en magisk dryck medan korpen tittar 
på. Hon förvandlas till en tandlös och ful gammal häxa med en lång och 
krokig näsa: "Ha, ha! Nu ska du allt få se, Snövit. Först tar jag detta vackra 
äpple och doppar det i drycken", kacklar hon. "Sedan ska vi se vem som är 
vackrast i landet" (Disney, 1988:55-6). 

Här finns också två bilder på häxan. Det är porträttbilder, först som 
drottning som häller något grönt från ett provrör ner i en bägare medan 
gttlgröna ångor stiger mot taket där korpen sitter bredvid en dödskalle, 
sedan som häxgumma när hon doppar ett rött äpple i ett snöre ner i en 
bubblande orangefärgad brygd som ryker ur en stor gryta. Häxan har 
gulaktiga ögon, stor krokig näsa, tjocka svarta ögonbryn och vita hårtestar. 
Hon är klädd i samma svarta kåpa som den första boken visar. Drottningen 
däremot är påfallande elegant med guldkrona, medaljong och armband. Hon 
är klädd som vanligt i svart och lila. 

Kommentar: Filmmediets förvandlingsnummer kan aldrig efterliknas i en 
bilderbok. Att teckna snurrande färgfält med inslag av bubblor och blixtar 
ackompanjera t av skratt och skrin är något som passar animerad film. 
Häxans övertalningsscen kan också göra s betydligt mera u t dragen än i 
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bilderböckerna, och tittaren kan känna frustration över att Snövit inte 
genomskådar den elaka häxan. När småfåglarna anfaller henne och försöker 
varna Snövit schasar hon bort dem, och när hä--can råkar tappa sitt äpple i 
tumultet som uppstår, viskar hon för sig själv (och publiken) att hon trodde 
att hon förlorat det. Sedan tar hon sig dramatiskt för hjärtat och låtsas att 
hon mår dåligt och måste komma in och vila och dricka vatten. Hela tiden är 
Snövit så söt och rar och godtrogen att tittaren blir verkligen engagerad. 
Häxans minspel och luriga ögonriktningar kopplat med röstens tonfall 
signalerar falskspel på ett sätt som inte kan uppnås i bilderböckerna. 

Vad gäller bilderböckerna är den fnittrande kvinnan som letar efter lämpliga 
trollformler i den äldsta versionen borta i den nya, där den moderna häxan 
går rakt på sak. Den magiska drycken förvandlar både henne och äpplet, 
och gör dessutom att hon springer fortare än till och med djuren. Men 
drottningen väntar tills det blir natt innan hon ger sig iväg i en båt. 
(Realistisk substitution: något som är känt från det verkliga livet( 
Propp,1971:112) .) Hon har en "elak glimt i ögonen", och en korg med blanka 
röda äpplen. 

Den opersonliga ondskan har intensifierats till bekostnad av de små 
mänskliga detaljema. Hennes straff blir desto mera ödesmättad när åskan 
slår ner i det avgörande ögonblicket. Äpplet är kvar som signifikator i 
Disneysagan, men nu endast rött och giftigt. I den sista versionen verkar det 
dessutom som om hela korgen är fylld av giftiga äpplen. Snövit är inte lika 
försiktig som i brödema Grimms saga, men så har hon inte heller råkat ut 
för drottningens trix förut. 

På vägen från Grimm till Disney har drottningens två första egna försök att 
döda Snövit gått förlorade. Det som fortfarande fungerar som nyckelscen är 
den som inkluderar det förgiftade äpplet. I sig en arkaisk symbol av 
fruktsamhet och syndafall, är det intressant att notera skillnaderna i de 
olika äpplescenema vad gäller uppkomst, utseende och verkan. 

År 1945 måste Disneybokens Snövit övertalas betydligt mer av häxan än i 
1988 års version. Det som får henne att bestämma sig är gummans utsago 
om önskeäpplet, åter en koppling till prinsen. I den versionen vaknar hon till 
liv just på grund av prinsen, som ger henne kärlekens första kyss. Så finns 
det då en egen logik i sagan. Motgiftet som beskrivs i trollboken är kärlekens 
första kyss. Snövit biter i äpplet för att hon önskar sig prinsen som hon så 
flyktigt träffat, och när han så kysser henne bryts förtrollningen. 

Åt dagens bam serveras en annan bilderbokshistoria i 1988 års version. 
Snövit blir illa behandlad av sin styvmor och dagdrömmer om ett annat liv. 
Mer specifikt att det en dag ska komma "en vacker prins och ta henne med 
till sitt slott". Detta är hennes hemliga önskan i livet. Av duvorna får hon 
reda på när hon hämtar vatten att det är en önskekälla och hon önskar sig 
prinsen. Knappt har hon hunnit uttala sin önskan förrän en ung, vacker 
prins står bredvid henne och friar. Prinsen själv uppstår ur magi. När hon är 
förvisad till skogen grå ter hon därför att hon är rädd för att prinsen inte 
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kommer att hitta henne där. Dvärgarna får också trösta henne när hon 
saknar sin prins. När drottningen kommer med äpplet biter hon i det utan 
att ana oråd, och när prinsen äntligen hittar henne igen och kysser henne, 
rör sig först hennes ögonfransar, sedan sprider sig ett leende på hennes 
läppar, och hon öppnar ögonen. 

Magi alltsammans. Utan prinsen har Snövit ingen egentlig identitet. Prinsen 
är hennes liv och räddning. 

4. 7.3 Dvärgarna 
Sjusmå män? 

Andra karaktärer som genomgått en transformationsprocess (eller kanske 
rättare sagt personlighetsförändring) i sagan Snövit är de sju dvärgarna. Som 
redan nämnts har Disneys sju dvärgar tilldelats en egen handling utanför 
själva grundkonstruktionen. Initialscenen där dvärgarna kommer hem efter 
sitt arbete är dock närvarande i samtliga sagoversioner och kan granskas 
närmare i en direkt jämförelse. 

I Snövitfilmen från 1938 har Snövit lagt sig tvärs över tre sängar och 
somnat. Dvärgarnas sång hörs (Hejhå, hejhå) och djuren flyr ut ur huset. 
Dvärgarna får syn på att det lyser. -"Titta, vårt hus! Lyset ljuser, ljuset 
lyser![ .... ]Något finns därinne. Kanske ett spöke, eller en tomte! Eller en 
drake!" De smyger sig in, beredda att slåss. Smyger sig runt och letar med 
gnisslande steg. De upptäcker att allt är rent, och hittar maten på spisen. -
"Rör det inte, kanske är det förgiftat! Det är en häxas brygd!" säger Butter. 
De bestämmer sig för att "det" måste vara däruppe, och skickar upp Toker 
med ett ljus. 

Snövit sträcker på sig och låter under lakanet varpå Toker blir livrädd och 
störtar nerför trappan rätt på de andra. Kaos och slagsmål utbryter. Toker 
härmar vad han såg (han kan tydligen inte prata). De går tillsammans upp 
igen och ser lakanet som rör sig, hör suckarna. - "Vi dödar det innan det 
vaknar. Vilken ända dödar vi först[ .... ]?" De går till anfall med lyfta påkar, 
drar av lakanet - "Vad är det där?" - "En flicka."- "Hon är verkligen vacker."
"Hon är underskön." Butters replik är: "Inte så fort, det är kvinnfolk, alla 
kvinnfolk är skräp, de är fulla med lustig list!" Snövit vaYJ1ar, får syn på dem 
och utbrister - "Nämen, ni är ju små män! Hur står det till?"(Disneyfilmen, 
1938). I denna ganska långa filmsekvens ökas spänningen av mörkret och 
dvärgarnas försök till tystnad. Den är späckad med komiska inslag som 
anspelar dels på dvärgarnas olika karaktärer, dels på de vilda djuren, som 
också deltar i spektaklet. Handlingen har fått bihandlingar som väl lämpar 
sig för filmmediet men som inte har med själva Snövitsagan att göra. Dessa 
små sidospår tas inte heller upp i bilderböckerna, där nyckelscenen citeras i 
sin helhet nedan. 

Ur bilderboken från 1945: 
Snövit sov djupt och lugnt. Hon kunde ju inte ana, att stugan tillhörde sju små 

dvärgar, som just nu kommo sjungande genom skogen. 
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När de kommo in i rummet, där Snövit låg, valmade hon. Först kunde hon inte 
få fram ett ord. Men när hon såg en av dvärgarna med ett komiskt fundersamt uttryck 
kika på henne över sina glasögon, måste hon skratta. - Du måste vara Kloker, sade 
hon. God kväll! - Det är inte alls någon god kväll, snäste en dvärg med ett surmulet 
utseende. Snövit skrattade igen. - Du måste vara Butter, ropade hon. När hon vände 
sig mot den, som stod närmast Butter, blev han röd i hela ansiktet som en jordgubbe. -
Du är förstås Blyger, gissade hon. -Jaa, viskade han till svar. 

Trötter gäspade hela tiden, så honom var det inte svårt att känna igen. Och 
nästa dvärg i ordningen snörvlade och torkade sig med fingrarna under näsan. - Du 
behöver inte tala om vad du heter, sade Snövit. Jag vet att du är Prosit! -Ja, välkom-
atji, svarade Prosit. Glader gjorde ett högt skutt. Han kunde inte tåla sig längre. - Jag 
är Glader, sade han. Och det här är Toker, fortsatte han och knuffade till sin flinande 
granne. - Nu känner jag er alla sju, sade Snövit förtjust. Men Butter var inte alls nöjd. 
- Sluta upp med att gissa gåtor nu, fräste han ilsket. Du vet vilka vi är, ja. Men vem är 
du? Snövit hade god lust att skratta, men hon behärskade sig och svarade högtidligt: -
Goddag mina herrar. Mitt namn är Snövit. (Disney, 1945: 12-4) 

Formen för den här scenen har återgått till ett mera traditionellt 
sagoberättande i det att replikerna kommer i tur och ordning. Men det är 
fortfarande samma personligheter som i Disneyfilmen. Dialogen som i 
Grimmsagan gällde den okända inkräktaren rör nu själva presentationen. På 
så vis introduceras Disneyfllrnens sju olika personligheter med motsvarande 
namn. Illustrationen på sidan 11 visar Snövit som sitter upp i sängen med 
ett stort lapptäcke på sig. De sju dvärgama kikar på henne med näsorna 
ovanför kanten på sänggaveln. 

Såhär blir motsvarande scen ur bilderboken från 1988. Dvärgama ur den 
nyare Disneyboken är på väg hem efter att ha hittat den perfekta diamanten. 
De sjunger "Hej hå, hej hå, vi hem från gruvan gå ... ": 

Plötsligt stannade Kloker. "Varför stannaaaaaattttschooo-stannar du?" frågade 
Prosit som alltid nös vid olämpliga tillfällen. "Titta", sa Kloker och pekade mot fönstret. 
"Ljuset är tänt i vårt hus." "Oj då! Någon måste vara där inne", pep Blyger. "Vad roligt, 
en besökare" , skrek Glad er som alltid såg saker från den ljusa sidan. "Jag är trött, vi 
kan väl gå in nu", sa Trötter med en gäspning. "Vi måste vara försiktiga, det är kanske 
en tjuv", viskade Butter. Dvärgarna smög sig på tå in i huset. De blev helt förbluffade, 
aldrig hade deras hus varit så rent och fmt. Butter var den förste som sa något: "Vem 
har vågat tvätta min skjorta?" "Och titta på min skål", protesterade Prosit. "Vilken 
fräckhet! Att promenera rakt in i någons hus och åstadkomma en revolution!" u tbrast 
Klokersomtyckte om att använda stora ord. "Ja, men det är ju en trevlig revolution" , 
viskade Blyger försynt. "Vi måste leta upp personen som gjort detta'' , sa Butter. 

Dvärgarna kröp upp för trappan. När de kom in i sovrummet såg de något 
stort som låg på en säng. "Vem det än är, så sover han i alla fall gott", viskade Kloker. 
"Jag skulle allt vilja ha ett ord med honom när han valmar", muttrade Butter. "Jag vill 
ha min säng tillbaka", sa Trötter. "Tyst, nu rör han på sig", väste Kloker. Och vad 
gjorde nu de modiga små dvärgarna? Jo, de sprang och gömde sig bakom sängarna. 

Figuren rörde sig och sträckte på armarna. Dvärgarna höll sig stilla, de vågade 
inte röra sig. Men plötsligt kunde inte Prosit hålla sig längre . "Aaaaaaaatschooooo!" 
Den enorma nysningen hade kunnat väcka vem som helst. Och det var precis vad som 
hände. Snövit satte sig upp. 

Glader var den förste som sa något: "En flicka! Vår tjuv är en flicka! " Snövit 
började skratta. "Och jag trodde ni var barn ." (Disney, 1988:39-47) 

Delhandlingskonceptet är tillbaka. Men som dessa direkta citat påvisar, 
ligger den största skillnaden inte i vad som berättas, utan hur det berättas. 
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skillnader i dvärgberättelsen 
I Barn och Böcker står om sagans form: "Leken med ord är påfallande och 
rimmet, ramsan, upprepningssagan ger rik näring åt språket och 
kombinationstänkandet" (Bolin, Zweibergk & 0rvig, 1972: 12). I Disneys 
versioner är formen ändrad, men i den äldre versionen finns ändock en viss 
turordning i presentationen och ordväxlingen mellan Snövit och de sju, nu 
personliga, dvärgarna. Läsaren kan fortfarande gissa sig till konstruktionen 
där dialogen förstärker de enskilda personligheterna. 

Den senare Disneysnövit har däremot en berättelseteknik av helt annat slag 
än sagans. Texten är explicit i överkant, inget lämnas till läsarens 
inlevelseförmåga: "Vad roligt, en besökare", skrek Olader som alltid såg saker 
från den ljusa sidan. "J ag är trött, vi kan väl gå in nu", sa Trötter med en 
gäspning. "Vi måste vara försiktiga, det är kanske en tjuv", viskade Butter. 
Direkta retoriska frågor ställs och besvaras med ironiskt tonfall: Och vad 
gjorde nu de modiga små dvärgarna? Jo, de sprang och gömde sig bakom 
sängarna. Dvärgarna framställs otvetydigt som barn, även om verbet i 
meningen Dvärgarna kröp upp för trappan säkerligen beror på en dålig 
översättning av the dwarfs crept up the stairs, vilket betyder att de smög sig 
uppför nämnda trappa. De är i alla fall mycket rädda för den stora 
mansfiguren de väntade sig att se, och snopna när de hittar en flicka. 

Dvärgarnas förehavanden i vardagslivet är tämligen likartade. Enligt sägen 
lever dvärgar i bergen varur de hämtar ädla metaller och stenar. Så hackar 
de och gräver i sagan efter malm (1849) , koppar (1925) och järn (1992) . För 
Walt Disney är de först skogshuggare (1945), men letar 1988 efter diamanter 
i en gruva. På bilderna ser man dessutom att diamantema de finner är både 
färdigslipade och stora som knytnäven. (Den senare versionen följer filmen i 
detta avseende.) När de kommer in i stugan tänder de sina sju små ljus i 
grundsagan eftersom det var före elektricitetens tid. I den senare 
Disneyboken ser de däremot genast på håll att ljuset är tänt i huset. 
(Rationalisering enligt Propp.) 

4.8 Skillnader i Dis ney s bok- och filmscener 

Som framgår av de utvalda nyckelscenerna skiljer sig Disneyberättelserna 
inte bara från varandra i de två bilderböckerna utan även från filmscenerna. 
Den eller de som har satt text till bilderna i böckerna verkar inte ha tagit 
hänsyn till filmdialogen utan satt ihop egna berättelser och fristående 
förklaringar. Detta gäller främst den senare Disneyboken där det till exempel 
förklaras varför häxan kunde springa fortare än rådjuren. Det var 
naturligtvis för att hon hade tagit en magisk dryck. Liksom tillkomsten av 
talet hos djuren och annat som tidigare påpekats. Den första filmboken är 
mera trogen filmen Snövit. 

Butters uttalade kvinnoförakt i filmen har också uteslutits. Snövit är förvisso 
också i bilderböckerna ett med sin roll som uppassare. I filmen säger hon 
till djuren som visat henne stugan- "Jag vet! Vi städar huset och överraskar 
dem! Då kanske jag får stanna", och där är det på grund av sitt pajbak som 
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hon får vara kvar. I böckernas version städar hon ändå, även om det inte är 
med baktanken att få stanna. Pajbaket som slutgiltig anledning finns kvar i 
Disnevboken från 1945, men inte i den senare. I båda bokversionerna har ... 
filmsekvensen utgått där hon bekymrar sig för att inte Butter tycks gilla 
henne och ber i sin aftonbön - "Välsigna de sju små dvärgarna, och gör så 
att mina drömmar går i uppfyllelse!" 

Zipes påpekar att den klassiska sagan stöptes om för att passa in i 
basformatet som rymde musikalen och äventyrsberättelsen. Denna struktur 
innefattade en presentation av huvudrollsinnehavaren, som snart befinner 
sig i knipa och måste räddas eller måste rädda sig själv, beroende på kön. 
Flickor räddar inte sig själva i Disneyfilmer, men de sjunger. Den enkla 
ramberättelsen lättas upp emellanåt med så kallad comic relief (vanligen 
djur, underligt småfolk eller larviga rollfigurer) och sång (Zipes, 1977:71). 

Sådana knep som "comic relief' gör sig mycket bättre i animerad film än i en 
statisk bilderbok. Bihändelser i filmen som den lilla sköldpaddan som 
envetet kämpar sig uppför trappan under mycket gnissel är ett lyckat inslag, 
liksom Tokers kroppsspråk och tokerier. Barnsligheten hos dvärgarna kan 
förstärkas utan att vara fånig, konnotationen blir den att man skrattar åt sju 
barn med sina utpräglade personligheter. 

Vad Snövit beträffar är hon den perfekta mamman, med alla tillhörande 
knep för att uppfostra sina små och hålla dem på gott humör. Den 
inneboende patriarkaliska värderingen som Zipes talar om blir på så vis inte 
fokuserad i dessa filmscener. Däremot kvarstår den lilla passiva flickan i 
förhållande till drömprinsen som ska komma och rädda henne. 

Prinsen känns inte övertygande i filmen heller, utan upplevs som en bifigur 
som endast har sin funktion att fylla. Frågan är ju hur barnet upplever 
karaktärerna. Är prinsen månne den hägrande fadersfiguren som ordnar 
upp allting på något sätt utan att vara riktigt närvarande? Och den onda 
drottningen? Visst kan väl hon fortfarande symbolisera maktlystnad och 
ondska, men kanske är hon för påtaglig i sin klart tecknade gestalt. En 
förutsättning för att symboler ska vara effektiva är just att de är så 
odefinierbara som fantasins bilder ger upphov till i en deskriptiv text. Visst 
kan man ha invändningar mot generaliseringar hos Disneyfilmer, men i fallet 
Snövit och de sju dvärgarna är det ändå svårt att bortse från charmen hos 
just Snövit och de sju dvärgarna med all deras sång, musik och spektakel, 
där även djuren är med. Den aspekten går helt förlorad åtminstone i den 
moderna Disneyboken, som jag tror har en kortlivad framtid som favoritbok i 
hyllan. Som fristående komposition har den inte mycket till egenvärde. 

En väsentlig detalj i filmen som inte följs upp i böckerna är att det bor en 
slav i drottningens spegel, det är alltså inte spegeln själv som svarar henne. 
Denna detalj blir också mycket effektfull i filmmediet. 

Klart är att filmgenren inverkar till att modifiera och omskapa de myter som 
kan passa ihop med produktionsapparaten. Är det rentav Disney som sätter 
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alfabetet till våra moderna myter? Med filmgenrens inverkan ligger 
spänningsmomenten betydligt närmare skräckgotiken, som ju också den 
härstammar från 1800-talet. Det som Disney lägger till går hem hos 
publiken just därför att genren i sig är välkänd med slott och spökerier, 
månsken och dramatiska landskap. Där den gamla folksagan påverkade 
fantasin just genom sin knapphändiga mytanomiska miljöbeskrivning, kan 
nu filmmediet verka genom att visualisera de traditionella skräcksymbolerna 
såsom de annammats i vår kultur. 

4. 9 Musiken och filmupplevelsen 
En annorlunda Snövitsaga 

Den främsta anledningen till att sagan fungerar som en film på en och en 
halv timme är musiken. En nyproduktion skulle säkerligen skilja sig 
betydligt från helhetsupplevelsen i den traditionella Disneyfilmen Snövit och 
de sju dvärgarna, som är skapad i en mall präglad av dåtidens musikaler. 
Musiken fungerar som en ständig följeslagare till emotionerna i filmen, 
Snövits sång varvas med prinsens, och publiken vet vad den har att vänta 
sig. Ljudeffekterna är inbyggda i orkesterns spelning, effekten förstärks 
vidare av att dvärgarna faktiskt har en egen orkester, likaväl som att Snövit 
och prinsen sjunger. Fåglarna bidrar också med sång, och dvärgarna visslar 
och sjunger till sitt arbete. 

Men även mer klassiska filmknep används i denna tidiga Disneyfilm. Ett gott 
exempel är jakten på häxan där dvärgarnas rop och trampande blandas med 
ljudet av en mäktig symfoniorkester som ökar på jaktens allt snabbare takt. 
Ljudet och bilderna av den rådande stormen förstärker den gotiska känslan 
av att det är en trollpacka som jagas. Musiken böljar fram och tillbaka i 
intensitet, till exempel när häxan ska häva ner den stora stenen med ett 
spett för att försöka krossa dvärgarna. (Hon förklarar samtidigt sin avsikt.) 
Det avslutande crescendot som inträffar samtidigt som blixten slår ner och 
lossar klippartiet under häxan blandas med hennes dödsskrik i ett 
filmistiskt avvägt klimax. Skriket tonas ut och slutar i regnets tysta 
droppande. Ljudbilden vävs sedan skickligt in i nästa scen till dvärgarnas 
gråt och stilla orgelmusik när Snövit visas som död på sängen. 

Överhuvudtaget är den välkomponerade ljudbilden så skickligt gjord att hela 
filmen kan följas i detalj utifrån enbart ljudet. Replikerna förklarar hela tiden 
handlingen, och emotionerna som förstärks så mycket av ljudet blir, när 
man bortser från bilden, bärare av hela filmberättelsen. Genom att enbart 
lyssna skapar hjärnan sina egna bilder precis som en gång den muntliga 
eller lästa sagan, och de subtiliteter och antydningar på känslaplanet som 
inte finns i ordens mening kommer fram på ett genomgripande sätt. Med 
denna filmljudsupplevelse fångas en saga som absolut inte finns i de 
bilderböcker som baseras på densamma, och inte heller kommer fram i en 
jämförande textanalys. 
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4.10 Anmärkningsvärda detaljer ur filmen 
Filmscener som inte förekommer i bokform, vilken är deras funktion och syfte? 

Skräck 
Förutom sådan comic relief som nyss påtalats, finns ett par inslag som 
åtminstone jag själv upplever som starkt avstickande i sagofilmen Snövit. 
Det ena har att göra med en amplifikation av Snövits skräck när hon 
springer bland taggiga buskar och törnar i bröderna Grimms berättelse. Som 
påpekas av Alan Purves är sagoskogar aldrig ondsinta i sig själva, utan 
skrämmande just för att de kan husera skrämmande varelser (Purves & 
Monson, 1984:30). Filmen visar också ett inslag med skrämmande krokodiler 
under Snövits flykt i skogen, något som annars kan tyckas en smula 
malplacerat. I Disneys filmböcker är skogen tecknad med ögon och gripande 
händer, något som förstärks i texten. I filmen har skräcken antagit 
jätteproportioner, med händer, klor och växande hemska ögon. Här hjälper 
musiken till att bygga upp känslan av flykt och ångest, där bilderna klipps 
mellan den springande Snövit och de alltmer påträngande ögonen. Det är ett 
gott exempel på filmmediets styrka, det var ju faktiskt så Snövit upplevde 
skogen i sin ångest, och den rörliga bilden förändras så att man förstår att 
grenar är grenar och ögonen tillhör snälla djur. 

Vad som kan vara förvirrande för barnet är att veta vad förvandlingen beror 
på när man inte lyssnar till en sagoberättare som talar om att det är en 
beskrivning på hur i det här fallet Snövit upplever skogen i sitt skräckslagna 
tillstånd. En sagoberättare för barnet är förhoppningsvis som Cullinan 
beskriver en älskad röst med ett tryggt knä att sitta i, som kan svara på 
direkta frågor under berättandets gång, en interaktion mellan berättaren och 
lyssnaren precis som den muntliga sagotraditionen en gång var uppbyggd 
( Cullinan & Carmichael, 1977: 86-7). 

Häxdrottningen 
Den filmscen som är onödigt sadistisk under täckmantel av "comic relief' har 
med häxans personlighet att göra. Smaklös eller inte, det finns ingenting 
som stöder dess närvaro i en barnfilm. Men som påpekats av Zipes, de 
manliga filmskaparna hade knappast barnens väl och ve i åtanke då det 
begav sig. Scenen finns inte med i böckerna, och kommer som en 
överraskning i filmen . Det är när häxan har tillverkat det giftiga äpplet (som 
hon för den delen låtsas bjuda sin korp att smaka varpå han backar 
förskräckt undan) och ska bege sig av med sin korg i en båt. För att komma 
till vattnet går hon ner genom en lucka i golvet, och passerar 
fängelsehålorna. U r gallret sträcker ett skelett u t armen förgäves efter ett 
vattenkrus som placerats utom räckhälL Häxan skrattar och skriker:
"Törstig? Ta en klunk, hahahahaha!" - varpå hon ger både kruset och 
skelettet en spark så benknotorna flyger. Tanken är väl att scenen ska 
utgöra ett medvetet gotiskt inslag som blandas med komik för att ta udden 
av skräckkonnotationen. 
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Otäcka filmscener 
Förutom det ovanstående förekommer inte precis några oförståeliga inslag. 
Att det är skrämmande att drottningen vill döda Snövit är självklart, liksom 
att scenen med jägaren som höjer kniven för att döda henne är otäck. 
Förvandlingen i filmform från drottning till häxa är oerhört laddad. Häxan 
som förgås i stormen är kombinerat med ett spänningsmoment där tempot 
byggts upp av jakten och förstärks av stormen, allt ackompanjerat av 
musiken som övergår i häxans dödsskrik och slutar i regnets tysta 
droppande. 

straff eller inte 
I ursprungssagan straffas styvmodern för sin ondska med tortyr och död. 
Disney låter henne istället råka ut för en olycka. Död och hemskheter är inte 
vad vi associerar till barnböcker även om döden var ett vanligt inslag i de 
äldre barnböckerna, ofta som ett straff för olydnad, som det står om i Barn 
och böcker (Bolin, Zweibergk & 0rvig, 1972: 227). 

Den enda moralen som kvarstår är att flickan ska kunna vara duktig på att 
laga mat och städa, då kan hennes önskningar slå in; att uppgå fullständigt 
i sin roll. 

Dvärgarnas sovplats 
Bröderna Grimms osjälviska dvärgar som lät Snövit sova vidare i sängen 
finns inte kvar i den nya Disneyboken, men väl i filmen, där de erbjuder 
henne hela övervåningen och går själva att leta underliga sängplatser i 
köket/ rummet. Där bråkar de visserligen om den enda kudden, varpå följer 
att den går sönder och sprider sina fjädrar överallt. Det är dock ingen som 
surar för det, tvärtom tar Toker en av fjädrarna och lägger huvudet på. På så 
sätt vävs det fortfarande in budskap om uppförandets orsak och verkan, om 
än i liten skala. 

En rörande scen 
En sentimental scen ifråga om Snövits död är naturligtvis mycket lättare att 
få till i filmens värld. Så är den känslosamt uppbyggd med den vackra Snövit 
utsträckt på sängen med blommor överallt och två tända ljus vid 
huvudgaveln. Orgeln spelar stilla begravningsmusik och runtomkring finns 
dvärgarna på knä, de gråter stora tårar. Bilden panoreras ut genom fönstret 
där djuren står och tittar in, de gråter också de. Och regnet faller så att 
själva himlen tycks gråta. 

Bilden av sakral dyrkan förstärks även i nästa scen när glaskistan står i 
skogen belyst av solstrålarna. Även här böjer dvärgarna knä, liksom prinsen 
när han kommer. 

4.11 sagokomponenter och symboler 

Många av de komponenter som kännetecknar undersagan är borta. Där 
sagan en gång var avskalad onödiga beskrivningar, detaljer och långa 
utläggningar genom upprepade anpassningar i det muntliga berättandet har 
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Disney broderat ut berättelsen i nya sidospår. Buhlers påpekande att endast 
de avgörande faktorerna blev kvar med en "knapp miljöskildringen men stor 
åskådlighet" (se 2.Sagans värld) har ersatts till sin motsats. I stället för att 
öva upp föreställningsmekanism serveras barnet en färdig form. Dock kan 
man säga att symbolvärdet är högst närvarande genom musik- och 
ljudupplevelsen i filmen 7 vilket skiljer den från böckerna mer än den visuella 
upplevelsen. 

4.12 Delanalys rörande Disneys Snövit 

Sammanfattningsvis kan sägas att utifrån Propps metod kan rester av 
undersagan fortfarande spåras hos Disneyversionerna. De allra 
nödvändigaste konstanta storheterna kvarstår. Snövit, som är god, tvingas 
fly på grund av drottningen, som är ond. De sju dvärgarna, som fyller en 
mellanfunktion för att handlingen ska fortgå skyddar fortfarande Snövit. 
Äpplet används ännu som symbol för Snövits frestelse och fall. Glaskistan är 
också kvar som gör att hennes skönhet kan fortfarande beskådas. Prinsen 
kommer in som räddande faktor. Vid sagans slut är prinsen och prinsessan 
förenade, drottningen är död och dvärgarna har återgått till sitt vanliga liv. 
stammen, så att säga, är kvar, med sina rötter i den muntliga berättelsen. 
Men grenverkets organiska form, för att återknyta till Propps metafor, är vid 
första anblicken helt förändrad, för den betraktare som inte besitter 
kunskap om den gamla stammen. Grenar har tagits bort och blåst av, andra 
har vuxit upp och ympats på, en del är så deformerade att de inte går att 
känna igen. Inte ens bladen är sig lika, för trädväxten uppenbarar sig i helt 
ny dräkt. Men det som sagoträdet borde kännas igen på, nämligen frukten, 
är inte heller den sig lik? Är det samma budskap som bärs fram i ny form? 
De pyskologiska undersökningar som gjorts av barns reception av 
folksagorna har så mycket att göra med den gamla sagoformen, med sin 
knapphändiga beskrivning, sina diffusa symboler, och själva språkstilen 
med upprepningar och ramsor att svaret måste nog bli nekande. Det är och 
det är inte samma saga. 
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5. Sammanfattande diskussion 

Vid en diskussion om hur sagan Snövit har förändrats för svenska barn 
under 150 år har det varit nödvändigt att jämföra de utvalda källoma i en 
komparativ undersökning. För att kunna komma åt själva sagan var det till 
stor hjälp att använda sig av Vladimir Propps metod, nämligen att indela 
sagan i löpfu"'1de sagokomponenter. På så sätt kan sagoversionerna bättre 
ställas mot varandra och transformationerna följas och analyseras. 

Inom Grimmsagan har transformationerna varit av mindre betydelse. 
Språket har naturligtvis förändrats, och den religiösa moralismen. Även 
grymheterna i sagan har tonats ner. En del av reduceringen bidrar till ökade 
frågeställningar med hänseende till orsak och verkan. Att även 
sagoelementen försvagats kan anses vara en nackdel i det som ska 
fortfarande gälla för sagan Snövit av bröderna Grimm. På något sätt verkar 
det inte som om utgivarna av sagosamlingarna engagerar sig i varje 
sagodetalj, utan är inriktade på ännu en upplaga av de klassiska sagorna 
som det fortfarande tycks vara efterfrågan på. 

Vad gäller budskapet, är det av vikt att Snövit_ är god, medan drottningen är 
ond, men lika närvarande som temat om brott och straff, tycks vara vikten 
av det estetiskt vackra. Skönheten är viktig, inte bara för att den nya 
drottningen inte kan tåla att någon är vackrare än hon själv, utan även för 
att det i fortsättningen ska gå väl för Snövit. Jägaren grips av medlidande 
och låter bli att döda henne "eftersom hon var så vacker"(Grimm,l925:68), 
dvärgarna låter henne sova vidare därför att hon är så vacker, och när hon 
är död kan de inte med att stoppa ner henne i den svarta jorden just för att 
hon är så vacker. Av samma anledning lyckas prinsen förmå dvärgarna att 
skänka honom glaskistan med Snövit "ty jag kan inte leva utan att få se på 
Snövit" (Grimm,1925:75). Snövit själv lockas av det vackra, först av det 
vackra bandet som är flätat av brokigt silke, sedan av den förgiftade 
kammen och slutligen blir hon frestad av det vackra röda äpplet. 

I Disneykoncernens Snövitproduktion finns många av de gamla 
värderingarna kvar, även om mycket annat läggs till. Om ändringar i vad 
som kallas "plot" skriver Zipes att i de traditionella folksagorna som Disney 
anpassade för filmmediet fanns det bara ett fåtal omfattande ändringar i 
händelseförloppet eftersom Disney och hans medarbetare vanligen tog 
hänsyn till det ideologiska innehållet i storyn. På så vis tecknade Disney 
rena könsroller som associerade kvinnor med hushållet och männen med 
"action" och makt (Zipes,1977:71). Dessa roller var ju också gällande på 
1800-talet. 

Hur kan man då förklara att Disneys Snövit skiljer sig från Grimms? Zipes 
erbjuder en möjlig förklaring. Han menar att det som kanske är mest 
slående i Disneys sagofilmer, i motsats till hans andra skapelser, är att i sin 
strävan att göra sina rollfigurer och bakgrunder så verklighetstrogna som 
möjligt, uppnår han istället en motsatt effekt. Ju mer han försökte, desto 
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mer blev hans versioner av den klassiska undersagan utan liv 
(Zipes, 1977:92). Denna "livlöshet" tycker jag är ännu mer uppenbar i den 
senaste bokversionen av Disneys Snövit. 

En gradvis allt längre förskjutning har skett, ifrån det outtalade till det 
överdrivet explicita. Man skulle kunna säga att det som en gång var sagans 
själ delvis har gått förlorad. Risken är att det bara blir yta kvar. Denna yta 
är en produkt med marknadsvärde. Och marknaden, det är de vuxna. 

Zipes observerar att Disneys filmer var aldrig riktade enbart till barnen, utan 
ämnade försöka fånga "bamet" i alla som såg filmen: "The process of viewing 
invalves infantilization because each frame regulates the drives and wishes 
of the viewer according to rigid sexist and racist nations that emanate from 
the nineteenth century and are recalled in the film with nostalgia" 
(Zipes, 1977:94). Sagan som förpackad produkt vill något annat än roa våra 
bam. Samhällets normer och värderingar speglar sig i förpackningen och 
den färdiga varan liknar endast sagan på ytan. 

Gamla värderingar lever kvar i ett samhälle där de inte längre har en 
självklar plats. Detta gäller i högsta grad Snövit, som ganska hjälplös flicka. 
Endast genom att vara söt och huslig kan hon hoppas på räddning av en 
man. Hon förhåller sig också passiv till sitt öde, utom då det gäller att visa 
sitt värde som husmor. Men faran i att framställa henne som objekt ligger 
inte egentligen i denna enstaka film, utan just att det verkar vara en tendens 
i samhället. Carolyn W. Carmichael hänvisar till sju olika studier gjorda på 
sjuttiotalet som alla visar att barnen förses med rollfigurer som begränsar 
deras visioner om vad som är möjligt för dem att uppnå (Cullinan & 
Carmichael, 1977 :99). Hon påpekar att de värderingar och samtida händelser 
som finns i ett samhälle återspeglas i dess litteratur och att detsamma gäller 
för medier utanför det tryckta ordet såsom television, radio och film. 

I Barn, litteratur, samhälle skriver dansken Sören Vinterberg om att 
massmediekommunikationens värld gör det möjligt att arbeta in 
"föreställningen om litteratur som en förbrukningsvara, ett tidsfördriv vars 
källa är okänd och ointressant för läsaren, men till salu för ett pris i kronor 
och ören" (Dahleru p 197 4: l 7 4). Eftersom det är de ekonomiska krafterna som 
styr i dagens samhälle anpassas bilderböckerna också därefter, något som 
uppmärksammas också i Bilden i barnboken: "Numera skrivs och illustreras 
många böcker från början med tanke på att de skall kunna gå att sälja till 
andra länder [ ... ] Följden blir att bilderböckerna blir utslätande istället för 
problemsökande, och bamen kan inte identifiera sig själva och sin 
omgivning i böckernas bilder"(Fridell, 1977: 141). 

Risken är stor att den utslätade barnbilderboken av massmedial typ, som 
1988-års Disneyversion av Snövit tar överhand som sagokälla. Fridell skriver 
att en effekt av utslätningen är att "världen blir glättad, abstrakt, anonym, 
en värld som för att alla ska känna igen sig blir en syntetisk 
glanspappersvärld, där ingen känner igen sig" (Fridell, 1977: 165). 
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Skarn kritik riktas mot denna tvo av massoraducerad sa~oberättelse. vars 4 J 4 4 ._, , 

utgångspunkt är pengar, inte barnet. Helheten försvinner, kvar blir 
fragment. "Tendensen att hacka upp livet i småbitar istället för att se 
helheter och sammanhang, förlopp och förklaringar, förstärks (som i all 
reklampedagogik) . Resultatet blir en nästan konsekvent fragmentarisering" 
(Fridell, 1977: 16 7 -8}. 

Istället för att med hjälp av sin fantasi, talanger och uthållighet, sitt ansvar 
som människa att nå sina mål, där strävan hjälps av goda krafter när man 
själv försöker1 som Bettelheim poängterar (Kåreland, 1980:43), serverar 
dagens konsumtionsinriktade sagofilmer och deras böcker ett helt annat 
budskap, där magi kommer till skänks, och ingen behöver särskilt anstränga 
sig mer än att passa in i sin givna roll i samhället. 

Ändå är Disneyfilmen om Snövit i sin helhet underhållande och musikaliskt 
tilltalande. Den består av en typ av publikflört som inte existerade på 
bröderna Grimms tid, även om de gjorde vad de kunde. Det som 
psykologerna funnit vara nyttigt i de gamla folksagorna var just 
ursprungskonstruktionen. Då mycket lite av denna tycks finnas kvar hos 
Disneyversionerna är det tveksamt om man kan uttala sig annat än i fråga 
om tycke och smak. Men visst går det att känna igen Snövit och de sju 
dvärgarna, även om de har genomgått en transformationsprocess. För 
dagens barn har inte en enda bok samma slags genomslagskraft som för de 
äldre generationerna. Medierna är fulla av bearbetningsbara symboler för 
den som har fantasi , och vad som gällde för en generation kan inte sägas 
vara det bästa för alla. 

stutsatser 

Som Propp så riktigt observerar gäller den allmänna principen att 
transformationernas orsaker ligger ofta utanför sagan, och därför är det 
viktigt att analysera sagan i förbindelse med dess omgivning, den miljö där 
den skapats och lever. "För att förstå sagans evolution måste vi därför 
använda oss av jämförelsematerial från denna omgivning" (Propp,1971:102). 

För att undersöka transformeringsprocessen av en saga från ett bokmedium 
till det modemare mediet film , hade det räckt med en Grimmversion av 
sagan samt Disneyfilmen av densamma. Undersökning hade därmed varit 
tekniskt inriktad. Det som denna uppsats istället har försökt klargöra, är att 
en saga som Snövit kan behandlas på olika sätt antingen det är fråga om 
samma medium eller inte. En saga är en del av mänsklighetens kulturskatt, 
och allteftersom människorna, kulturen och samhället förändras genom 
tidens gång, så speglas denna utveckling i hur vi förhåller oss till, och 
därmed behandlar, sagan. Förhoppningsvis kan en komparativ 
undersökning som denna hjälpa till att belysa sagan som en icke-statisk 
företeelse , en berättelse stadd i förändring i takt med de som kommer i 
kontakt med den. En filmbok är inte nödvändigtvis filmen i bokform och den 
gamla sagan inte likadan bara för att den bär samma namn. En sagoversion 
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bör inte betraktas som helhet bara för att den är tillgänglig, utan det finns 
mer att lära av sagans inneboende väsen genom att göra egna, reflekterande 
jämförelser. 

Man kan säga att nyckeln till en saga ligger i dess syfte. Sagan i sig kom till 
för folket, sagan som försäljningsvara för profiten. Där en gång den muntliga 
folksagan (vilde en alldeles särskild funktion i människans behov av en 
världsuppfattning, har den nutida bildberättelsen decimerats till en 
konsumtionsprodukt av flyktigt slag. 

Sammanfattningsvis tycker jag mig ha visat att det finns flera skillnader 
mellan Disneys och Grimms versioner av Snövit. Jag tror också att orsaken 
till det, åtminstone delvis, kan sökas i Disneys kommersiella syften. I 
uppsatsen berörs en del av den forskning (till exempel Zipes 1977) som 
anser att vår tids kommersialiserade sagor och berättelser, till skillnad mot 
tidigare, leder till "ytlighet", fragmentansering och passivitet hos barn. Men 
då bör man hålla i minnet att barnets värld har förändrats i det närmaste 
totalt under de senaste 150 åren. Är det inte så att nutidsmänniskan 
generellt kan sägas leva i en alltmer fragmentarisk och kommersialiserad 
värld, där ett "innehåll" i kvalitativ mening inte längre är självklar? På så vis 
kan man säga att sagoversioner som produceras i masskala är anpassade till 
denna generalisering. Att skapa ett meningsfullt innehållligger kanske mera 
på ett enskilt plan. Med en trygg social grund kan förmodligen tillgången till 
många skiftande delar av fragment vara en fördel i sökandet efter en egen 
helhetssyn. 

För att komma närmare en förståelse av barns förhållande till dagens sagor 
och bilderböcker studeras hur (när, var och tillsammans med vem) barn, 
från olika samhällsgrupper, skapar mening och innehåll i sitt 
sagotillägnande (något som tas upp i exempelvis Barn, litteratur, samhälle av 
Dahlerup, Pil m fl 1974). En framtida forskningsuppgift som knyter an till 
denna uppsats vore att fortsätta med komparationsstudier av den 
transformationsprocess som fortgår av annat sagomaterial. På så vis kan 
eventuella likheter fastställas i ett vidare sammanhang. Då de gamla 
sagorna har sin grund i en annan samhällstyp kan förändringar i samhällets 
barn- och människosyn belysas utifrån ett medieperspektiv, som speglar vår 
samtid . 
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