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1 Inledning 

Studier av adaptioner och de processer vi använder för att adaptera ett verk har på senare tid 

fokuserat på att omvärdera vår grundläggande syn på, och värdering av, tolkningar av olika 

slag. En bred ansträngning har setts, men kanske har denna främst exemplifierats av Linda 

Hutcheon som blivit en förgrundgestalt i frågan genom sin bok A Theory of Adaptation från 

2006.1 Hutcheon och efterföljande forskare beskriver, och ställer sig kritiska till, en 

traditionell bild av adaptionen som något sämre, eller devalverande, i relation till originalet. 

Genom att studera adaptionen på ett sätt som inte enbart fokuserar på begrepp som trohet och 

otrohet, har man försökt hitta nya sätt att beskriva hur dessa tolkningar fungerar och förhåller 

sig till sina original. När bilden av vår gängse syn på adaptioner tecknas är det alltså främst i 

termer av misstänksamhet mot försämring. När vi säger att ”boken var bättre” så kan det ses 

inte bara som att vi föredrar det skrivna originalet, utan även som en kommentar om 

adaptioner i sig, och kring de medium som är inblandade. Hutcheon pekar på hur det finns en 

generell misstänksamhet kring adaptionen som en förvanskning av originalet, men även hur 

ifrågasättandet av adaptionen hänger ihop med synen på de olika former och kategorier man 

översätter mellan. Ofta rör det sig till exempel om en adaptionsprocess mellan ett medium 

med hög status, så som den litterära romanen, till ett medium med lägre status, så som film 

eller tecknade serier. Det kan även vara en tolkning som flyttar verket från vuxenvärlden till 

en yngre publik, exempelvis i ungdomsversioner av böcker, eller tecknade filmatiseringar av 

klassiker.  

I denna uppsats avser jag studera specifika adaptioner som faller inom båda dessa 

kategorier, men som även innehåller en tredje nivå av tolkning vilken ytterligare bidrar till 

den misstro mot adaptioner som beskrivs i forskningen. Mina studieobjekt är en serie 

adaptioner av klassisk litteratur som getts ut i italienska serietidningar som Topolino från 

1950 och framåt och som i efterhand kommit att kallas ”Grandi Parodie”. Topolino är det 

italienska namnet på Musse Pigg, och tolkningarna utspelar sig alltså i de Disneyvärldar som 

befolkas av Musse, Kalle Anka och andra karaktärer. Detta ger alltså ännu en nivå till 

tolkningen, där denna dels måste översättas till ett befintligt varumärkes värderingar (i det här 

fallet värderingar som är speciellt ifrågasatta vilket har gjort att deras tolkningar gett upphov 

till det nedsättande uttrycket ”Disneyfication”), och dels stöps i en befintlig värld med 

berättarkonventioner och utpräglade karaktärer som inte helt kan förändras för att passa 

berättelsen som tolkas.  

                                                 
1 Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation, andra utgåvan, New York 2013.   
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Grandi Parodie Disney, eller som de kallas på engelska, The Great Disney Parodies, är ett 

spännande exempel på det möte mellan högt och lågt som tycks prägla diskussioner om 

adaption. Svenska läsare känner till de italienska Disneyserierna främst genom källor som 

Kalle Ankas-pocket, vilka knappast har sammankopplats med fin litteratur (även inom 

kategorin Kalle Anka-serier kan anas ett nedvärderande av den europeiska seriefabriken – 

traditionellt sett italiensk, på senare tid även till stor del dansk – i jämförelse med mer 

uppmärksammade amerikanska serieskapare så som Don Rosa eller Carl Barks). Samtidigt 

uppvisar de ett intressant och oväntat urval; här finns tolkningar av Shakespeare, Edgar Allan 

Poe, Tolstoj och Dante. 

Givet den traditionella bilden av tolkningar som potentiella försämringar av originalet, och 

att det rör sig om flera nivåer av adaption som var och en kan beskrivas i termer av högstatus 

till lågstatus, så är det kanske inte konstigt att de italienska Disneytolkningarna sällan varit 

föremål för studier av dess roll som adaption. Min uppfattning är dock att dessa texter på ett 

intressant sätt förhåller sig till originalen, och utgör givande exempel på en mångbottnad 

adaptionsprocess. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

I denna uppsats kommer jag att lyfta fram ett antal adaptioner ur denna serie, för att studera 

hur dels hur adaptionsprocessen anpassar verket för en yngre publik med etablerade 

förväntningar, dels hur de etablerar en relation till originalen, och dels hur deras 

adaptionsprocess påverkas av övergången till ett medium med både text och bild. Genom 

denna analys hoppas jag kunna visa på dessa texter som exempel på hur rika 

adaptionsprocesser kan finnas även inom medier och former som ses som lågstatus i relation 

till litteraturen och har varit relativt ouppmärksammade. 

Mot bakgrund av adaptionsteori samt specifik forskning om adaption av litteratur till en 

barnpublik, vill jag belysa följande frågeställningar: 

 

• Hur påverkas berättelsens innehåll av de olika adaptioner som görs till en ny 

publik, en ny form, samt ett befintligt karaktärsgalleri? 

• Vilken relation har dessa adaptioner till originaltexterna och till litteraturkanon? 

• Hur ser adaptionsprocessen ut från litterär text till seriens visuella aspekt? 
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2 Teori och forskningsöversikt 

2.1 Adaption 

Linda Hutcheon definierar en adaption som ”an extended, deliberate, announced revisitation 

of a particular work of art”, där ordet ”revisitation” är en del i en mycket medveten ambition 

att förändra synen på adaptioner.2 

Adaptations are obviously not new to our time, however; Shakespeare transferred his culture’s 

stories from page to stage and made them available to a whole new audience. […] Nevertheless, 

in both academic criticism and journalistic reviewing, contemporary popular adaptations are 

most often put down as secondary, derivative, ‘belated, middlebrow, or culturally inferior’ […] 

but there are more strong and decidedly moralistic words used to attack film adaptations of 

literature: ’tampering’, ’interference’, ’violation ’ […] ’betrayal’, ’deformation’, ’perversion’, 

’infidelity’, and ’desecration’.3 

 

På samma sätt som Hutcheon noterar att adaptionen har en lång historia, så har också studier 

av adaptioner funnits länge. Men Hutcheons bok fick ett stort genomslag med sin ambition att 

frångå den traditionella synen på ett original och en kopia som ska värderas i relation till sin 

likhet med originalet. Hutcheon beskriver detta synsätt och dess fokus på trohet kontra otrohet 

som ”oproduktivt.”4 Istället beskriver Theory of Adaptation olika sätt att studera adaptioner 

och vad de säger om såväl original som adaption. Hutcheon betonar också att vi använder 

termen adaption för att benämna både produkten och processen. Om studiet av produkten då 

fokuserar mer på jämförelser och beskrivningar av likheter, så blir studiet av 

adaptionsprocesser mer mångsidiga,5 och tydliggör att det inte finns någon ”exakt” adaption, 

precis som det inte finns en exakt översättning, utan att det alltid handlar om att göra en 

mängd avvägningar.6 Den serie av adaptioner som kommer beskrivas i denna text är även till 

stor del parodier, vilket Hutcheon beskriver som ”en ironisk delmängd till adaption”.7 

 

2.1.1 Modes of engagement 

Hutcheon beskriver tre olika ”modes of engagement”, varmed adaptionen tillåter oss att 

berätta något. Dessa är telling, showing och interacting. Detta ställs emot en traditionell bild 

av adaptioner som fokuserar på mediespecifika tolkningar. Det vill säga, istället för att 

diskutera skiftet från text till film med fokus på dessa medier, så ser man adaptionen i termer 

                                                 
2 Hutcheon, s. 170. 
3 Ibid., s. 2. 
4 Ibid., s. 31. 
5 Ibid., s. 15. 
6 Ibid., s. 20. 
7 Ibid., s. 170. 
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av ett skifte i berättandesätt,8 där en filmadaption flyttar berättande från telling till showing, 

vilket ger nya möjligheter. Något kommer alltid gå förlorat i översättningen, men något annat 

kommer också tillföras.9 Detta påverkas också av att dessa tolkningar ofta innebär ett skifte av 

medie och genre, vilket innebär ändrade förväntningar hos mottagaren. Att de studerade 

tolkningarna i detta fall även är parodier innebär att de enligt Hutcheon både omtolkar och 

omrelaterar berättelser, vilket gör att adaptionsprocessen innehåller större förändringar inom 

alla tre modes of engagement.10 

 

2.2 Ett dialogiskt perspektiv på adaption 

Hutcheon är en av flera forskare som rör sig från kriterier som ”trohet” för att fokusera på 

adaptionsprocessen. Samma önskan uttrycks i Jørgen Bruhns artikel ”Dialogizing Adaptation 

Studies: From one-way transport to a dialogic two-way process”, i boken Adaptation 

Studies.11 Bruhn presenterar här ett dialogiskt perspektiv, baserat på M.M. Bakhtins teori. 

When claiming that the adaptive process works 'both ways', we mean that not only are aspects 

of the novel transmitted, of course, into the film. Even the novel changes, it alters appearance 

and may be interpreted in new ways, in light of the adaptation.12 

 

Bruhn använder Vilhelm Mobergs Utvandrarna, och Jan Troells filmadaption med samma 

namn, som exempel. Genom att visa på hur Troell lyfter och fokuserar på ett visst tema, 

argumenterar Bruhn för hur en läsning av romanen berikas och påverkas av att ha sett detta 

tema lyftas i filmatiseringen. Som Bruhn uttrycker i citatet ovan: adaptionen låter oss tolka 

originalet på ett nytt sätt, vilket gör att relationen blir mindre hierarkisk och mer av en dialog. 

Det vill säga, relationen från adaption till original är inte bara refererande, utan även 

analyserande, då adaptionsprocessen i sig kräver att man gjort ett urval och en tolkning av 

verket man adapterar. 

 

2.3 Adaption till seriemediet 

Adaption från litteratur till tecknade serier innebär ett skifte i form som i Hutcheons 

terminologi medför att man går från telling till en form som kombinerar showing och telling. 

Det innebär att delar av berättandet sker visuellt, samt att text existerar både i berättande- och 

                                                 
8 Hutcheon, s. 27. 
9 Ibid., s. 24f. 
10 Ibid., s. 171. 
11 Jørgen Bruhn, ”Dialogizing Adaptation Studies: From one-way transport to a dialogic two-way process.”, I 

Adaptation Studies – New Challenges, New Directions, red. Jørgen Bruhn, Anne Gjelsvik, Eirik Frisvold 

Hanssen, London, 2013, s. 69-88. 
12 Ibid., s. 76. 
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dialogform. Skiftet från telling till showing innebär dramatisering där ”beskrivningar, 

narration och representerade tankar måste kodas om till tal, handlingar, ljud och visuella 

bilder”, vilket innebär en ”ofrånkomlig förändrad betoning och omfokusering av tema, 

karaktärer och handling”.13 Men dramatiseringen av en roman innebär i de flesta fall även 

destillering, en ”minskning av omfång och därmed komplexitet.”14 För denna uppsats finns 

det främst två aspekter av seriers visuella berättande som jag vill lyfta. Dessa beskrivs bland 

annat i vad som anses vara den främsta undersökningen av serier som konstform: Scott 

McClouds bok Understanding Comics.15 

I sin bok ritar McCloud upp en triangel som rymmer variationer av visuell stil vars hörn 

går mot realism, abstraktion eller språk.16 Genom att studera en series visuella stil utifrån 

denna bild kan man dra slutsatser om hur det visuella interagerar med läsaren. McCloud 

nämner exempelvis hur mer ikoniska karaktärer skapar större identifikation för läsaren, 

medan mer detaljerad stil skapar en större realism.  

En annan faktor i det visuella berättandet som beskrivs är relationen mellan visuell layout 

och upplevd tid.17 Här pekar McCloud på flera sätt som tecknaren kan manipulera den 

upplevda tidsaspekten, exempelvis genom att variera storleken på panelerna, avståndet mellan 

dem, eller att frångå rutsystemet. Med rutsystemet som en form av metronom kan alltså 

tecknaren genom visuell layout skapa scener som känns längre, eller mer betydelsefulla. 

Serier arbetar förstås även med språk och Hans Lund beskriver tre sätt som språk används 

på i serier; som berättande i avskiljda textrutor, som dialog och som ljudeffekter.18  Lund 

beskriver även precis som McCloud olika sätt att manipulera tid och berättande genom 

serieformens enstaka rutor som läsaren måste fylla i mellanrummen mellan, något som kallas 

för closure.19 

2.4 Adaption av litteratur till en yngre publik 

Som beskrivits tidigare så har modern adaptionsteori som Hutcheons flyttat fokus från 

analyser av trohet till att studera adaptioner som verk med ett eget värde. Detta har öppnat upp 

för forskning inom flera specifika typer av adaption vilket syns bland annat i antologier som 

behandlar just adaptioner av litteratur till en barnpublik. Både Never-ending Stories: 

                                                 
13 Hutcheon, s. 40. 
14 Ibid., s. 36. 
15 Scott McCloud, Understanding Comics, the Invisible Art, New York 1994. 
16 Ibid., s. 46-53. 
17 Ibid., s. 94-103. 
18 Hans Lund, ”Bildberättelser och tecknade serier”. I Intermedialitet: Ord, bild och ton i samspel, red. Hans 

Lund, Lund 2002, s. 71-78. 
19 Ibid., s. 73. 
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Adaptation, Canonisation and Ideology in Children’s Literature och Adapting Canonical 

Texts in Children’s Literature hänvisar tydligt till Hutcheon som inspiration. 20  

Dessa antalogier visar också på hur adaptioner till barn- och ungdomslitteratur i många fall 

är sammankopplat med adaption till andra medier så som serier, tecknad film, bilderböcker, 

mm. Dessa antalogier fyller också ett tomrum då de noterar att Hutcheons teori är väldigt 

fokuserad på adaptioner mellan litteratur, film och scenproduktion, men i mindre mån tar upp 

tolkningar för en yngre målgrupp21 eller till seriemediet22, trots att adaptioner är en stor del av 

produktionen inom dessa områden. 

I sin inledning till Adapting Canonical Texts in Children’s Literature beskriver Anja 

Müller en central del i synen på adaptioner av klassisk litteratur till barn. ”Adaptations of 

originally ’adult’ texts for children are intended to initiate young readers to a literary canon 

that is deemed essential for sharing a common cultural heritage. As such, they follow […] an 

educational agenda.”23 Hon betonar även att adaptioner av klassiker till barnläsare inte fått så 

stort utrymme inom adaptionsstudier, trots att de är ett intressant studieexempel eftersom de 

utgör översättning från ett ”fint” medium till ett med ”kraftigt omtvistad status”.24 Müllers 

antologi innehåller flera diskussioner av adaptioner till tecknade serier, vilka också uppehåller 

sig vid denna resa från högt till lågt kulturellt värde. I sitt eget kapitel Shakespeare Comic 

Books: Visualizing the Bard for a Young Audience betonar Müller hur detta speciellt gäller för 

serieadaptioner, som ses som ett nödvändigt ont.25 Formen anses ha som syfte att locka läsare 

till ett kanoniserat författarskap och har därmed enbart värde som kanal till originalet som står 

för kvaliteten.  

2.4.1 Vetande och ovetande publik 

En viktig aspekt av adaptioner är läsarens medvetenhet om originalet, vilket blir en faktor i 

hur vi uppfattar adaptioner riktade till en yngre publik. Om läsaren är medveten om texten 

som tolkas så kan tolkningen och dess adaptionsprocess kommentera och relatera till 

originalet på ett sätt som bidrar till vår upplevelse. Hutcheon betonar att för kanoniska verk 

kan man, även utan att ha läst originalet, ha ett ”generellt cirkulerat kulturellt minne” av 

                                                 
20 Sylvie Geerts & Sara van den Bossche (red), Never-ending Stories: Adaptation, Canonisation and Ideology in 

Children’s Literature, Gent 2014. 

Anja Müller (red), Adapting Canonical Texts in Children’s Literature, London 2013. 
21 Müller, s. 2. 
22 Geerts & van den Bossche, s. 217. 
23 Müller, s. 1f. 
24 Ibid. 
25 Ibid., s. 95-111. 
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verket att utgå ifrån.26 Dock menar Hutcheon att en lyckad adaption måste kunna fungera för 

både vetande, och ovetande publik.27 

 

2.4.2 Disneyfication 

Hutcheon tar upp Disney ett antal gånger, främst för att kontrastera deras adaptioner mot vad 

som presenteras som bättre exempel. Termen Disneyfication har blivit en samlingsterm för 

den kritik som riktats mot främst Disneys filmatisering av traditionella sagor och romancer.28 

Deborah Cartmell har formulerat kritiken mot Disney på följande sätt; ”the Disney 

corporation has been the most prolific and lucrative twentieth-century adaptor of classic 

children’s fiction […] as is frequently observed, the ambition of a Disney adaptation is to 

usurp its source […] so that the film adaptation triumphs over its literary original.”29 Sett till 

vad Anja Müller beskriver om tolkningar som ett ”nödvändigt ont” som ska locka nya läsare 

till kanoniserade författarskap, så tycks alltså detta vara kärnan i kritiken mot Disneys 

adaptioner; inte nödvändigtvis att de felrepresenterar originalen, men att de vänder på den 

underförstådda relationen och blir den kända versionen av ett verk och därmed inte längre 

slussar läsare vidare till originalet. Även inom detta område kan man dock se hur forskning 

finns som försöker studera dessa tolkningar på ett sätt som inte förutsätter ett automatiskt 

lägre värde, så som studier av filmatiseringar av berättelser av Dickens och Hugo.30 31 

Om det finns en del forskning som berör Disneyadaptioner så är dessa i princip enbart 

fokuserade på filmatiseringar. Disneyserier som Kalle Anka och Musse Pigg tycks sällan vara 

föremål för akademiska studier, men undantag finns, så som Lucia Marjanovic som beskriver 

adaptionerna utifrån deras tyska utgivning i Disneys Lustigen Taschenbüchern.32 Marjanovic 

studerar de italienska Disneyadaptionerna och visar på gemensamma drag i deras 

uppbyggnad, så som hur det befintliga karaktärsgalleriet innebär en översättning från 

källkaraktär till målkaraktär då adaptionen måste hitta rätt disneyfigur att placera i förlagans 

”roller”. Marjanovic lyfter fram litteraturtolkningarna som en specifik gren inom den 

italienska Disneyutgivningen, och beskriver flera av dess egenskaper. 

                                                 
26 Hutcheon, s. 122. 
27 Ibid., s. 121. 
28 Litania de Graaf, Disneyfication of Classic Fairy Tales, BA Thesis, Utrecht University, 2013. 
29 Müller, s. 60. 
30 Patrick C. Fleming, ”Dickens, Disney, Oliver and Company: Adaptation in a corporate Media Age.” I 

Children’s Literature Association Quarterly, Vol 41-2 2016, s. 182-198. 
31 Kathryn M. Grossman, ”From Classic to Pop Icon: Popularizing Hugo.” I The French Review, Vol 74-3 2001, 

s. 482-495. 
32 Lucia Marjanovic, ”Literaturadaptionen in Walt Disneys Lustigen Taschenbüchern.” I red. Barbara Eder, 

Elisabeth Klar, Ramón Reichert, Theorien des Comics: Ein Reader, Bielefeld 2011, s. 43-60. 
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Min egen studie utgår från den bild som beskrivits ovan, där fokus börjar flyttas från hur 

lik tolkningen är originalet till att studera adaptionsprocessen, och där adaptioner för barn, och 

adaptioner till medier som anses vara av lägre status, inte har studerats i samma utsträckning. 

Jag har valt texter för denna studie som träffar väl in på dessa faktorer, då det är en adaption 

till en yngre publik, i en redan etablerad form vilken kräver justering av originalet, som ges ut 

av det redan inom adaptionsfältet nedvärderade varumärket Disney, samt inom en utgivning 

av italienska serier som därtill ses som lågstatus inom Disney-serier. Hutcheon påpekar även 

hur parodi i sig, på samma sätt som adaption, ofta ses som sekundärt och sämre.33 Man kan 

därmed se de texter jag studerar som ett extremfall av den typ av adaption som beskrivs ovan, 

då de existerar inom flera av dessa kategorier som medför fördomar kring adaptionens 

kvalitet. 

 

3 Metod 

Jag kommer att studera de valda texterna genom närläsningar av adaptionerna, som fokuserar 

på komparation mellan original och adaption. Närläsning av originalen ingår inte i denna 

studie, även om specifika detaljer i dessa har studerats för att beskriva adaptionen. 

Tolkningarna kommer alltså att studeras utifrån vad adaptionen behåller, och vad de 

ignorerar, hos de texter som de tolkar, för att få en bild av hur de hanterar innehåll. Utöver 

denna typ av mer traditionell studie av adaptionerna som produkt, kommer jag att även göra 

analyser i linje med de som Hutcheon målar upp för studier av adaptionen som process. Jag 

kommer här att fokusera på hur adaptionen signalerar och hanterar en explicit relation till 

originalet, samt hur man visuellt tolkar aspekter av originalet. Dessa tre linjer kommer att 

utgöra indelning för min analysdel. Bruhns dialogmodell kommer genomgående att refereras 

för att visa hur adaptionerna relaterar tillbaka till originalen.  

Dessa närläsningar fokuserar på ett urval av texter, men baserar sig samtidigt på läsning av 

ett större antal texter i serien. Analysen som görs av de enskilda texterna syftar därmed inte 

enbart till att säga något om dessa enskilda texter, utan även att visa på adaptionsprocesser 

bakom dessa tolkningar, för att studera detta som ett bredare fenomen inom adaption av 

litteratur till en yngre publik. 

                                                 
33 Hutcheon, s. XIV. 
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3.1 Urval och disposition 

Jag kommer att inleda min analys med en kortare beskrivning av de serier som brukar 

grupperas samman under namnet ”Grandi Parodie Disney”.34 Detta inkluderar beskrivning av 

den italienska produktionen av Disneyserier och traditionen av litterära adaptioners tillkomst. 

Jag kommer sedan i min analys att fokusera på två senare texter, vilka jag ser som några av 

seriens höjdpunkter, samt väl lämpade för att illustrera min analys. De är representativa för 

serien i stort, men medan olika tendenser och tekniker syns i seriens olika verk så tycks dessa 

två texter uppvisa ett flertal av de aspekter jag vill ta upp. De berättelser som jag kommer att 

studera i analysen är ”Ljusstakar och ljusskygga typer” från 1989 och ”Den unge Kalles 

lidanden” från 199235 36. Dessa kommer analyseras under under rubrikerna ”innehåll”, 

”relation” och ”visuell kommunikation”. I dessa sektioner kommer jag belysa hur texterna 

hanterar originalens berättelser, hur de skapar relationer till originalen, samt hur skiftet till ett 

visuellt medium påverkar berättandet. 

 

4 Analys 

4.1 Grandi Parodie Disney 

De serier som studeras i denna uppsats, adaptioner av klassisk litteratur, är en kategori inom 

den övergripande utgivningen av Disneyserier producerade i Italien. Europeiska läsare av 

serier som Musse Pigg och Kalle Anka kanske inte alltid är medvetna om detta, men den 

italienska produktionen utgör en stor del av de serier som ges ut på denna marknad, vilket på 

den svenska marknaden kan ses i Kalle Ankas Pocket som är översättningar av italienska 

serier (på senare tid utblandat med en del danska serier). Motsvarande utgivningar finns i 

många europeiska länder, så som i Tyskland vars Lustige Taschenbücher beskrivs av 

Marjanovic. 

Den italienska produktionen av Disneyserier inleddes på 30-talet, efter en period där man 

först kopierade, och sedan licensierade, amerikanska serier. Den första legalt egenproducerade 

längre serien publicerades 1937, och under de följande åren blandades amerikanskt material 

upp med en viss del lokala serier. Det andra världskriget innebar ett stopp på leveransen av 

                                                 
34 De texter som studeras i denna uppsats har lästs i svensk översättning från utgåvor i den svenska månatliga 

seriemagasinet Kalle Ankas Pocket. De 25 tolkningarna som ingår i den brittiska utgåvan från 2010 har läst som 

bakgrundsmaterial och för urval. 
35 Battista Carpi (manus och bild). I Kalle Ankas Pocket, nr 117, Malmö 1989, s. 5-110. Adaption av Victor 

Hugos roman Samhällets olycksbarn, utgiven 1862. 
36 Osvaldo Pavese (manus) och Guido Scala (bild). I Kalle Ankas Pocket, nr 167, Malmö 1994, s. 97-135. 

Adaption av Johann Wolfgang von Goethes roman Den unge Werthers lidanden, utgiven 1774. 
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amerikanska serier och ett uppehåll för tidningar som Topolino (Musse Pigg). På slutet av 

1940-talet tog utgivningen fart igen, med egenproducerade serier som nu skrevs av Guido 

Martina. Martina var en tidigare lärare med dubbel examen i litteratur och filosofi, som 

tidigare arbetat med översättningar av amerikanska Disneyserier. Under de första åren var han 

ensam författare av italienska Disneyserier, och skulle under 50- och 60-talet att stå för den 

största produktionen, samt sätta tonen för medarbetare och efterföljare. Martina är också den 

som börjar tolka litteratur i Topolino. I sex nummer av Topolino under slutet av 1949 och 

början av 1950 publiceras hans serie L’Inferno di Topolino (Musses inferno) som är en parodi 

på Dantes Inferno. Alighieris verk lärdes ut redan i den italienska småskolan, så även de unga 

läsarna av Topolino var väl bekanta med originaltexten, och Martina använde sin kunskap i 

texten och dess form för att skapa en parodi som använder samma versmått och grundstruktur, 

men vrider och vänder på texten för att skapa en fantasifull och parodisk version som dock 

behåller mycket av originalets grymma visioner. L’Inferno di Topolino är en unik Disney-

serie, som präglas av alla de egenskaper som rådde kring den tidiga italienska produktionen. 

Utan Martinas personliga kunskaper och intresse hade den aldrig kommit till, och i den 

amerikanska utgivningen hade innehållet knappast tolererats (berättelsen behåller 

tortyrmetoderna i helvetets olika cirklar, vilket illustreras med stor och bitvis brutal fantasi av 

Angelo Bioletti). Serien har en känsla av avancerad piratprodukt, vilket är en anledning till att 

L’Inferno di Topolino inte återutges av Disney i samma mån som andra adaptioner ur samma 

serie,37 utan ges ut som en kultprodukt av små förlag.38  

De tidiga adaptionerna var tydliga är alltså på många sätt just parodier, som kräver en 

kunskap om originalen för sin humor. Deras komiska utformning kan kopplas både till de 

yngre läsarna och serieformen i sig, men kan även ses i relation till de frågor om licens och 

laglig rätt som präglade tidiga italienska Disneyserier; Hutcheon tar upp hur parodier är en 

form av adaption som kan ha mer frihet, då den har tillgång till tydligare juridiskt försvar i 

egenskap av kritik och kommentar till ett tidigare verk.39 Det är alltså ingen slump att dessa 

adaptioner grupperas under namnet Grandi Parodie Disney, men senare adaptioner visar på 

en större bredd i angreppssätt i tolkningarna, även om de behåller parodiska inslag. En 

anledning till att stilen utvecklas är att Martinas medarbetare börjar göra egna tolkningar. Från 

1956 blir litterära adaptioner ett återkommande fenomen med en takt av ca 2-4 per år, och 

efter 1960 börjar även andra än Martina att författa tolkningar av litteratur. Utvecklingen hör 

                                                 
37 Francesco Stajano, Disney Comics from Italy, 1999. https://www.cl.cam.ac.uk/~fms27/disney/writings/disney-

comics-from-italy.pdf (2017-05-19) 
38 E.g. Guido Martina, Mickey’s Inferno, 2016, Papercutz. 
39 Hutcheon, s. 90. 
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även samman med den övergripande utvecklingen inom den italienska seriefabriken (så väl 

som Disneyserier i stort), där både grafik och berättande förbättras. 

I skrivande stund finns ungefär hundratalet olika italienska litteraturtolkningar, och inom 

denna samling finns en stor variation i hur de tolkar originalen.40 När man 2010 i 

Storbrittannien gav ut en flerbandsutgåva på engelska under namnet ”The Great Disney 

Parodies” var det enbart ett urval på 25 verk som inkluderades, bland annat utelämnades 

Mickey´s Inferno. 

I denna text vill jag lyfta fram adaptioner av Victor Hugos Samhällets olycksbarn, samt 

Johann Wolfgang Goethes Den unge Werthers lidanden. Dessa representerar en senare epok 

än Martinas verk där tolkningarna gått från att främst vara satiriska parodier till att fungera 

mer som versioner av originalen. En anledning till detta kan vara att man inte längre 

förutsätter att de unga läsarna är insatta nog för en direkt parodi, en annan anledning kan vara 

att serien mognat och inte längre tillåter så distinkta avvikelser som Martinas första tolkningar 

var, utan nu kräver att serierna kan fungera som enskilda berättelser. Dessa förändringar 

innebär att frågan om hur man adapterar ett original blir mer avancerad, och de texter jag vill 

lyfta fram är sådana som i min mening löser detta på ett avancerat sätt. 

 

4.2 Innehåll 

I kapitel 2 ovan har beskrivits ett skifte från ett synsätt som fokuserar på trohet, till ett fokus 

på adaptionsprocessen. Detta innebär till stor del att man frångår en traditionellt jämförande 

modell. Men Bruhn betonar samtidigt att även om vi vill röra oss från en hierarkisk relation 

mellan original och adaption, så är ändå urvalet som gjorts för överföring mellan medier en 

grund för analyser av adaptionen, vilket gör det nödvändigt att utgå ifrån ”the vexed question 

of similarities and differences”.41 

Som beskrivits i teoriavsnittet om literaturadaptioner för barn så finns här en tydlig tendens 

till skepsis mot tolkningar, och ett fokus på vad som tas bort i adaptionen. Och i det här fallet 

så är det tydligt att vissa saker tas bort. Dels så finns det saker som anses mindre passande för 

barn, men även en bedömning av vad som fungerar i en Disney-miljö. Marjanovic tar upp 

ämnen som död, politik, religion och krig som något som allmänt hålls utanför Disney, men 

nämner också att det finns tecken på en något högre tolerans i literaturtolkningarna, och en 

tendens till kreativa lösningar för att hantera att litteraturklassiker ofta är fulla av dessa 

                                                 
40 Marjanovic listar ett stort antal, och kategoriserar dessa i grupper som ”parodier” och ”paralleller”. 
41 Bruhn, s. 72. 
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ämnen.42 Ännu en anledning till att saker tas bort är omfånget, då serieformen ofta kräver att 

innehållet förkortas. Även om litteraturadaptionerna är betydligt längre än andra italienska 

Disneyserier, så rymmer de sällan alla av originalets olika handlingar. Olika adaptioner 

hanterar dessa utmaningar på olika sätt. ”Ljusstakar och ljusskygga typer” riktar sig till en 

yngre publik än en adaption som den i den klassiska serien Illustrerade Klassiker.43 Därmed 

kan man se att den senare har ett större fokus på action och behåller mer våldsamma 

sekvenser och död. Skillnader ses även i vilka delar av boken som tas med. Disneytolkningen 

tar bort karaktären Fantine, vilken finns med i Illustrerade Klassiker, men där utan hänvisning 

till prostitution. Då som nu var sex tydligen värre än våld. Disneyversionen är däremot den av 

de två som tar med Gavroche. Med dessa jämförelser vill jag bara översiktligt visa hur varje 

tolkning gör sitt eget urval utifrån sin strategi och målgrupp.  

Det är värt att göra dessa jämförelser för att tydliggöra att skiftet från roman till tecknad 

serie inte innebär en helt given adaptionsprocess, utan att flera olika sätt finns att adaptera text 

till serie, och att det kan vara ett misstag att förutsätta att nivån på adaptionsprocessen är 

kopplad till faktorer som läsarna ålder eller den grafiska stilen. Illustrerade Klassikers version 

av Samhällets olycksbarn komprimerar handlingen till ca 210 serierutor. Disneyversionen är 

på ca 520 rutor varav ca 40 rutor utgörs av ramhandling. De olika omfången ger olika 

förutsättninar för hur man placerar berättandet i serieformen. Hans Lund beskrev tre sätt som 

språk används på i serier; som berättande i avskiljda textrutor, som dialog och som 

ljudeffekter.44 Illustrerade Klassiker har i sin adaption berättande textrutor till i stort sett 

samtliga serierutor. Dessa hanterar berättandet, och fungerar som en väldigt komprimerad 

version av originaltexten. Serierutorna och deras dialog fungerar främst som illustration av 

textrutornas berättelse. ”Ljusstakar och ljusskygga typer” har däremot berättande textrutor i 

färre än 20 procent av serierutorna. Utifrån Lunds terminologi kan vi tala om en 

berättandedriven, eller dialogdriven, textdimension i serierna. Lund hänvisar även till 

McClouds uppdelning i sju olika relationer mellan text och bild.45 Dessa relationer markerar 

till stor del i vilken mån bild eller text dominerar, eller om de två samspelar.46 Lunds 

beskrivning av text i serier, och McClouds beskrivning av balans mellan text och bild, hjälper 

att åskådliggöra hur adaptionsprocessen sett ut i en tolkning från roman till serietidning. Att 

fokusera på berättande textrutor innebär att narrativet drivs av samma form – text – som i 

                                                 
42 Marjanovic, s. 46. 
43 Illustrerade Klassiker – Samhällets olycksbarn, Illustrerade Klassiker AB, 1960. 
44 Lund, s. 74. 
45 Lund, s. 75. 
46 McCloud, s. 152-155. 
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originalet. Detta leder också till att balansen text-bild dras mot textformen, med bilder och 

dialog som illustrationer av texten. Elizabeth Thiel noterar i ”Downsizing Dickens. 

Adaptations of Oliver Twist for the Child Reader” just denna tendens hos Illustrerade 

Klassiker att låta textrutorna styra handlingen.47 Mindre berättande text och mer dialog 

innebär ett större skifte från originalet, men ger andra förutsättningar för att berätta både 

visuellt och med text, vilket ger en adaptionsprocess som i större grad liknar den från text till 

film eller teater. Ett exempel på samma scen i tre versioner syns i citatet samt Figur 1 nedan. 

Dörren var bevakad men inte fönstret. Så snart [Valjean] hade blivit befriad, hade han passat på 

tillfället, medan alla hade uppmärksamheten riktad åt andra håll, att kasta sig ut genom fönstret. 

[…] Repstegen dallrade ännu. 

– Fan! Mumlade Javert. Det kanske var den finaste fågeln av allesammans.48 

 

 

Figur 1a. Javert går miste om 

Valjean.49 

Figur 1b. Jacques von Anka flyr från 

Jävert.50 

 

I figurerna ser vi hur originalets 

berättande adapteras till en illustrerad 

berättande textruta (Figur 1a), och till 

berättande genom bild och dialog 

(Figur 1b). Att det i det ena fallet rör 

sig om text till text innebär ett 

närmare förhållande, textrutan liknar 

originaltexten, och även Javerts 

dialog är liknande. I Disneyversionen 

läggs fokus på att spela upp, snarare 

än att återberätta scenen. 

                                                 
47 I Müller 2013, s.146-147 
48 Victor Hugo, 1998, Les Misérables. Klassikerförlaget, Stockholm. s.427 
49 Illustrerade Klassiker – Samhällets olycksbarn, s. 28. 
50”Ljusstakar och ljusskygga typer” s. 67 
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Adaptionen sker från romantext till dialog och bild, vilket skapar större distans till originalet, 

men samtidigt ger den balans i serien som McCloud kallar interdependent, där ”text och bild 

kommunicerar något som den isolerade bilden eller den isolerade texten inte skulle kunna 

kommunicera”, genom att varken text eller bilder kan uteslutas utan att förståelsen av 

berättelsen skulle påverkas.51 

Även tempot i berättandet påverkas av adaptionsprocessen. Hans Lund beskrev begreppet 

closure, vilket refererar till läsarens ifyllande av tomrummet mellan rutor, som ett sätt att 

komprimera eller expandera tid. I en serie där narrativet drivs av berättande textrutor är det 

mellan dessa vi söker closure, och eftersom dessa på grund av förkortningar och förenklingar 

ofta har ett större avstånd mellan sig, så blir det upplevda tempot ryckigt. När berättandet 

istället adapteras till dialog och bild, är serieskaparen mer fria att själva justera tempot. I 

”Ljusstakar och ljusskygga typer” innebär detta att scener får ta mer tid, och spelas ut mer i 

sin helhet. När berättanderutor används i Disneyadaptionen så är det just för att hantera större 

tidsavstånd mellan rutorna, då texterna får leda berättelsen genom montage av bilder.  

Exemplet ovan har visat på skillnader i hur samma innehåll representeras. Men när vi 

lämnar trohetsbegreppet som måttstock och ser till adaptionsprocessen och det dialogiska 

perspektivets kommunikation mellan verken, så är det intressant att se till skillnaderna i hur 

man adapterar innehåll, och hur de relaterar till valet att adaptera för olika målgrupper och 

former. Bilden från Illustrerade Klassiker avslutar scenen där Jean Valjean kidnappats av 

Thernadier och hans hejdukar. Scenen spelas upp snarlikt förlagan, och passar med sina 

banditer, hot om våld och styrkedemonstrationer från Valjean, väl in i seriens actionbetonade 

adaptioner. Genom hela serien är Valjeans övermänskliga styrka betonad. Karaktären Jacques 

von Anka däremot antyds aldrig ha några överankliga fysiska förmågor, och även dramatiska 

sekvenser som mötet med Javert får komiska undertoner som gör dem mer barnvänliga och 

anpassade till Disneykonventioner. Hela den läskiga scenen med banditerna är borttagen, men 

vissa element kvarstår. Som att den uppvaktande Marius-karaktären (Kalle) fortfarande ligger 

bakom att Javert kallas till platsen, och flykten genom fönstret. Men i Disneyversionen dras 

mötet mellan Javert och Valjean ut (panelerna i exemplet avslutar en tio rutor lång sekvens) 

och betonar rädslan för att bli upptäckt, Javerts misstänksamhet och Marius roll som nytt hot 

av friden. I Illustrerade Klassiker fallet ser vi en mindre viktig scen från originalet 

representerad med hög grad av trohet, medan scenen i ”Ljusstakar och ljusskygga typer” görs 

om och används för att betona ett huvuddrag från originalet. 

                                                 
51 Lund, s. 75. 
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I många fall kan ses hur man väljer att göra justeringar som på detta sätt ändå har en 

relation till originalet. Ett tydligt exempel på detta är Kalles första möte med Kajsalotta i 

adaptionen av Den unge Werthers lidanden. Werther träffar sin Lotte på väg till en dans, 

medan Kalle ser Kajsalotta vid en vattenkälla och hjälper henne att bära hem vatten. Eftersom 

Kalle är Kalle går detta dåligt och han får gång på gång gå tillbaka för att hämta nytt vatten. 

Detta ersättningsnarrativ, som leder fokus till en hos Kalle Anka traditionell dynamik där 

Kalle misslyckas med att uppvakta Kajsa, kan först tyckas helt lösryckt från originalet. Men 

vid en närmare läsning finns brunnen, och sekvensen i sin grundform, med i boken, men med 

en annan kvinna; 

När jag senast kom ned till brunnen, fann jag där en ung tjänsteflicka som ställt ifrån sig sin 

kruka på det nedersta trappsteget och såg sig om efter någon kamrat som kunde hjälpa henne att 

lyfta den upp på huvudet. Jag steg ned och såg på henne. – Skall jag hjälpa henne? sporde jag. 

Hon rodnade upp till hårfästet.52 

 

Även detaljer som den kerub som skjuter kärlekens pil i Kalle vid åsynen av Kajsalotta vid 

brunnen speglas i Goethes beskrivning av hur ”fäderna fordom gjorde bekantskap vid brunnen 

och friade” och ”välvilliga andar svävade över brunnar och källsprång”.53 Vad exempel som 

detta visar är att skaparna, även då de gör ändringar, är väl medvetna om originalen, och 

använder specifika detaljer, men anpassar och bygger om för att bättre passa Disneyversionen 

av berättelsen, och dess målgrupp.  

Delar av originalen som inte får plats, inte passar yngre publik eller inte passar Disney-

miljön, tas alltså bort. Men i de texter jag läst görs även tillägg vilka tycks syfta till att 

kombinera tolkningen med berättandetraditioner som skapar en bra Disney-serie. Tydligast 

märks detta i Giovan Battista Carpis tolkning ”Ljusstakar och ljusskygga typer”, där en 

klassisk skattjakt ersätter de revolutionära teman som driver Samhällets olycksbarns senare 

delar. Skattjakten får därmed ta över vissa av revolutionens berättarfunktioner, som att höja 

dramatiken och placera karaktärer på specifika platser. Den är samtidigt väl invävd i 

originalberättelsen, och använder sig av dess kända karaktärer och symboler, som de tematiskt 

så viktiga ljusstakarna. Skattjakten är också en enkel och känd berättelsestruktur för de unga 

läsarna, vilket skapar en mer visuell och konkret väg fram genom originalets olika scener. 

En tydlig aspekt av dessa adaptioner är att de stöps om till ett befintligt karaktärsgalleri. 

Marjanovic noterar att just karaktärsgalleriet är en anledning till att Disneyserierna passar bra 

för adaptioner, då de har en mängd olika karaktärer som redan utgör användbara typer så som 

                                                 
52 Johann Wolfgang von Goethe, Den unge Werthers lidanden, Klassikerförlaget, Stockholm 1999, s. 9. 
53 Ibid., s. 8. 
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snåla farbrorn, etc., men även karaktärer som Kalle som uppvisar en stor flexibilitet i 

beteenden och egenskaper.54 Precis som adaptionen till en yngre publik innebär denna 

rollbesättning att vissa justeringar görs. Dessa kan innebära både förändringar och 

förstärkningar av tolkningens förmedling. Exemplen på det tidigare är många, och liknande de 

som beskrivits ovan om adaption till en ung publik. Ingen kan dö, vissa beteenden är 

uteslutna, etc. Valet av karaktär som ”spelar” karaktär i förlagan innebär också konsekvenser 

för berättandet.55 Kalle-versionen av Werther kan inte undgå att vara klantig. Men detta kan 

också förstärka berättelsen. Ett tydligt exempel på förstärkande kan även ses i ”Den Unge 

Kalles Lidanden”, där kärleksrelationen i sig kan ses som svår att beskriva för unga läsare. 

Men eftersom rollerna som Werther, Lotte och Lottes fästman förkroppsligas av Kalle, Kajsa 

och Alexander Lukas så finns det flera saker som även den unge Kalle Anka-läsaren genast 

vet. Som att denna förlovning känns fel. Som att Kalle och Kajsa borde vara tillsammans, och 

att det kommer vara en konkurrens om Kajsas gunst. Rätt kombination av karaktärer gör alltså 

att de relationer som är svåra att beskriva i kort format eller för barn, kan stödjas med 

befintliga personligheter. 

Ovan har beskrivits olika typer av urval och anpassningar som görs i adaptionen. En annan 

typ av justering som görs för att anpassa till de yngre läsarna är att adaptionerna ofta gör 

teman eller underförstådda budskap explicita. Detta gör att adaptionerna kan sägas ha mindre 

subtext, men gör också att budskap blir mer tillgängliga och direkta. Så som i följande bild, 

där kärnan i Samhällets olycksbarn uttrycks i en enda ruta. 

Figur 2. Ur ”Ljusstakar och ljusskygga typer”.56 

 

Denna panel är central i Disneyadaptionen (där 

ljusstakarnas roll i skattjakten skapar ett ännu 

starkare fokus på dem som nyckelobjekt), och blir 

därmed centralpunkt för senare läsning av original 

och andra tolkningar. I Bruhns dialogiska 

perspektiv kan vi alltså se hur Disneyadaptioner 

betonar aspekter av handlingen, så som Javerts jakt 

                                                 
54 Marjanovic, s. 43. 
55 Ordet "spelar" är här inte helt träffande; relationen mellan Disneyfigur och litterär karaktär kan se olika ut 

beroende på om berättelsen sker i en dröm, i en fantasi, eller - som är fallet med vissa tolkningar av teater - på en 

scen. Men vanligast är att en hybridkaraktär skapas, vilket också signaleras av att dessa har egna namn som 

kombinerar eller ändrar de två "förlagorna". Dessa hybridkaraktärer kan varken vara enbart "Kalle" eller 

"Werther", utan kombinerar deras egenskaper och ageranden. 
56 ”Ljusstakar och ljusskygga typer”, s. 26. 
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på Valjean eller ljusstakarnas symboliska värde, vilket leder en ung läsare till att kunna ”se” 

dessa aspekter tydligare i en läsning av originalet.57 

4.3 Relation 

Med tanke på att Disney så ofta anklagats för problematiska adaptioner att termen 

Disneyfication skapats, så är det rimligt att studera hur de italienska tolkningarna förhåller sig 

i relation till originalet, och hur de hanterar denna relation. Jag avser i detta fall en explicit 

relation, eller ett signalerande av den underförstådda relationen mellan adaption och original. 

Som bakgrund kan beskrivas kort hur Disney hanterat detta i filmatiseringar (dvs de verk som 

kopplas till termen Disneyfication). Utan att beskriva detta heltäckande kan vissa drag 

nämnas. Både Disneys animerade version av Askungen (1950) och Robin Hood (1973) inleds 

med att vi får se en bok, vilken öppnas och visar text, innan bilden går över till animerade 

karaktärer. Detta blir en explicit signal om att det vi ser på något sätt är en bok trots att vi ser 

en film. (Bruhn tar upp hur denna signal om litterär adaption parodieras i filmen Shrek (2001) 

vars bokintro slutar med att sidorna används som toapapper.58) Relationen går dock inte 

längre än att på detta sätt signalera en litterär förlaga, utan använder den främst som en brygga 

in i det filmiska berättandet. 

De texter jag studerar är tydliga exempel på ett betydligt starkare fokus på att klargöra 

relationen mellan original och adaption. ”Ljusstakar och ljusskygga typer”, som alltså är en 

tolkning av Victor Hugos Samhällets olycksbarn, visar på detta genom en ramberättelse som 

initierar tolkningen. På bokens titelsida står angivet att berättelsen är ”Baserat på Victor 

Hugos storverk ’Samhällets olycksbarn’” och ramberättelsen fokuserar just på originalet. 

Knattarna är upprörda för att tv:n är trasig, och detta när första avsnittet ska sändas av en ny 

serie baserad på just Samhällets olycksbarn. När Farbror Joakim dyker upp och nämner en 

gammal fransk släkting visar det sig att denne anfader ”inspirerade Victor Hugo”, och 

knattarna övertalar Joakim att berätta den sanna historien bakom boken. På detta sätt görs 

adaptionen explicit. Originalet diskuteras och lyfts fram, samtidigt som ett utrymme skapas 

för att tolkningen inte kommer att slaviskt adaptera det. När berättelsen avslutas och återgår 

                                                 
57 Dessa betoningar av specifika aspekter kan vara starkare eller svagare. En hel uppsats kunde skrivas om Guido 

Scalas adaption av Brott och straff (svensk utgivning i Kalle Ankas Dubbelpocket 207, 1997) som i princip helt 

ignorerar originalets handling, karaktärer och berättande, för att istället fokusera på ”Raskolnikovs” drömmar 

och deras roll i hans bearbetande av brottet. Detta val av tolkning, som alltså är så långt man kan komma från 

trohetsbegreppet, har dock sällskap i litteraturvetenskapliga studier där ämnet är väl utforskat. 
58 Bruhn, s. 78. 
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till ramberättelsen så tar Kalle fram boken och påpekar att Joakims historia inte helt 

överensstämmer med den, vilket Joakim förklarar med att ”Victor Hugo var ju lite virrig”.59 

Detta är en ofta förekommande struktur i denna serie; någon hittar, lär sig om, läser eller 

berättar om en bok, och tolkningen initieras av berättarens återgivning, eller genom att läsaren 

somnar eller slås medvetslös. Att många tolkningar inleds på detta sätt visar på hur man 

tydliggör relationen mellan original och en tolkning som är en version, så som en 

drömversion. Att denna koppling skapas innebär också att relationen synliggörs på ett sätt 

som inte sker i de adaptioner som anklagas för Disneyfication. Genom att adaptionen nämner, 

beskriver och hänvisar till originalet skapas alltså en tolkning som inte försöker ersätta 

originalet, utan som skapar medvetenhet om det. Ursprunget till detta kan kanske härledas till 

Martinas första verk som var tydliga parodier vilka förutsatte kunskap om originalet, och 

refererade till det. 

Det kanske tydligaste exemplet på hur man arbetar med att skapa en relation mellan 

tolkning och original är ”Den unge Kalles lidanden”. Här finns en inledning som liknar den i 

Samhällets olycksbarn. En ”baserat på”-text nämner författare och titel, och inledande sidor 

visar hur knattarna hånar Kalle för att han inte har koll på Goethe. Kalle tar fram Den unge 

Werthers lidanden (det är värt att notera att denna typ av inledning är vanligt förekommande i 

serien av adaptioner, bokhyllorna i Ankeborg tycks fulla av klassiker) och börjar ilsket läsa 

men rörs snart till tårar av den fantastiska berättelsen, innan han somnar och börjar drömma 

en version av den. På samma sätt som beskrivts ovan har vi här alltså tydliga explicita 

referenser till originalet, författaren, samt textens kvalitet. Men Kalles version av boken är 

inte bara en ren tolkning. Den inledande delen tolkar Den unge Werthers lidanden så som 

beskrivits i föregående sektion. Men drygt halvvägs in tycks ämnet uttömt (det finns nog en 

gräns för hur mycket hjärtsmärtlig ångest man kan ha i en Kalle-serie) och i en sektion som 

anspelar på självmord låter man Kalle ha en olycka efter vilken han flyttas till en annan stad. 

Här börjar narrativet frångå originalet. Kalle skriver ett hiskeligt långt brev till Kajsalotta men 

skickar det inte. Istället upptäcks det och ges ut som bok, vilken blir en enorm succé och gör 

Kalle till en känd författare. Exemplar flyger från hyllorna i hela staden och skarorna av läsare 

gråter floder. Det kan ses som ett sätt att sluta en berättelse som inte kan sluta med självmord, 

men vad man gör är att flytta tolkningens fokus från bok till författare. Den olyckliga 

kärleken, den dramatiska boken och den enorma succén blir en tydlig version av Goethes 

faktiska författande av boken och dess stora genomslag. I båda de beskrivna adaptionerna, och 

                                                 
59 ”Ljusstakar och ljusskygga typer”, s. 110. 
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i en stor del av serien, kan man alltså se hur man tycks medvetet motverka en traditionell 

hierarkisk bild av förlaga och kopia genom att insistera att man berättar den sanna, 

bakomliggande historien, och därmed föregår den inspirerande texten. 

Om adaptionen inte förutsätter vetande publik så arbetar man dock med relationer på ett 

sätt som skapar en bro från ovetande till vetande. Efter läsningen är läsaren bekant med 

författare, originaltitel samt en bedömning av detta verk som dels tårdrypande och dels av hög 

kvalitet. Av handlingen har en kärna förmedlats (olycklig kärlekshistoria med en förlovad 

kvinna). Men delar av det som förmedlats tycks alltså kräva mer kunskap för att kunna tolkas. 

Om vi föreställer oss en ung läsare som så småningom ska lära sig om Goethe i skolan så har 

serien lagt en grund som gör att informationen ”känns igen”. Francesco Stajano noterar detta 

fenomen; ”When an unsuspecting reader enjoys [the original text], a pleasant surprise is to be 

expected on discovery of the original classic: ‘Hey, but I know this story: this guy was 

actually Donald Duck….’”60 

Marjanovic beskriver hur tekniker som ramberättelser låter adaptionen inte bara skildra 

utan även reflektera över originalverket.61 I sin slutsats går hon dock inte längre än att 

konstatera att serieadaptionen kan ge ett ”första intryck.”62 Trots att Marjanovics artikel 

beskriver olika delar av adaptionsprocessen avslutas den således ändå med en bild av 

relationen som tydligt uppdelad i enklare introduktion och mer värdefullt original. För att ta 

ytterligare ett steg ifrån denna rådande bild kan det vara värdefullt att se den beskrivna 

relationen utifrån Bruhns beskrivningar av en dialogisk modell, och se hur läsningen av 

adaptionen kan påverka läsningen av originalet. Med en explicit refererad originaltext, i 

kombination med adaption och tolkning av den, får läsaren både kännedom om, och en 

uppfattning om, texten. Detta innebär att adaptionen inte fungerar som en neutral ingång till 

originalet, utan som en bild av texten genom vilken läsaren kommer att ta till sig originalet. 

För att ytterligare tydliggöra detta perspektiv vill jag härnäst beskriva de olika sätt som 

adaptionerna kommunicerar genom seriernas visuella aspekt. 

 

4.4 Visuell kommunikation 

Övergången från textform till serier innebär, i Hutcheons termer, ett skifte från telling till 

telling och showing. Detta innebär både en möjlighet och ett krav. Serieskaparna har tillgång 

till den visuella dimensionen för att kommunicera berättelsen som tolkas, men detta innebär 

                                                 
60 Stajano, s. 4. 
61 Marjanovic, s. 50. 
62 Ibid., s. 54. 
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också att karaktärer, platser, etc. måste visas upp, vilket gör att skaparna måste ta ställning till 

hur den textuella världen ska visualiseras. I vissa fall finns redan starka bilder kopplade till 

verken, vilka kan replikeras av serieritaren för att skapa en länk till visuellt material som 

redan är sammankopplat med originalet. Ett exempel på detta kan ses nedan i Figur 3, där 

Giovan Battista Carpi först visar upp Kajsette i en ruta som speglar Émile Bayards illustration 

av Cosette ur bokens första utgåva. Panelen blir även ett exempel på den tidigare nämnda 

tendensen att tydliggöra det tolkade materialets moral eller tema för att tydliggöra för 

målgruppen. 

  

Figur 3. Illustrationer av Cosette/Kajsette. 

 

4.4.1 Visuell stil 

I det här fallet tolkas verken in i en befintlig serie med fasta visuella ramar. Detta innebär att 

illustrationen av verket av nödvändighet, precis som diskuterats för karaktärerna ovan, 

kommer att till största delen följa dessa visuella konventioner. Men att serierna har en 

befintlig visuell stil gör också att tecknaren kan använda brott mot denna stil för att skapa 

väldigt starka signaler till läsaren. Som beskrivits tidigare kan faktorer som layout påverka 

upplevelsen av tid och rum, och val av grafisk detalj eller abstraktion skapar olika känsla av 

realism, identifikation, etc. Dessa faktorer bör upplevas ännu starkare när det rör sig om en 

förändring av en tydligt etablerad form, eftersom läsaren inte bara upplever en större panel, 

utan en större panel än vad det borde vara.63 Dessa förändringar kan användas medvetet för 

att tydliggöra unika aspekter av den specifika tolkningen så väl som det faktum att det är en 

litterär tolkning. Ett exempel på det senare är att dessa tolkningar ofta använder en 

                                                 
63 Colin Beineke, Towards a Theory of Comic Book Adaptation, masters thesis, University of Nebraska-Lincoln 

2011, s. 25-27. 
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pergamentform på berättande text snarare än den klassiska rutan, vilket blir en signal om att 

det är ett litterärt berättande. Följande exempel visar på hur visuell stil används för att bygga 

dynamiken mellan den tolkade berättelsen och den befintliga Disney-världen. I Figur 4 nedan 

har Kalle varit förkrossad av insikten att Kajsalotta är förlovad, men bestämmer sig för att 

försöka vinna henne ändå. Här är värt att notera hur de två panelerna samspelar i både visuell 

stil och innehåll. Den övre panelen har en mer utstickande visuell stil, med Kalle i stark siluett 

på ett klipputsprång, avbildad mot månen.  

Figur 4. Den unge Kalle bestämmer sig för att vinna 

Kajsalotta.64 

Kompositionen för tankarna till den 

romantiske konstnären Caspar David 

Friedrichs berömda tavla Vandraren 

över dimhavet, och den innerliga 

repliken ”Jag ska slåss för min 

kärlek…” sticker ut från Kalles 

traditionella dialog. Detta utstickande 

och refererande till originalets stil 

vänds dock i nästa panel, där Kalle 

presenteras i en mer traditionell pose 

och stil, och med en replik (”…och 

bräcka den där Alexander!”) som är 

klassisk Kalle och som relaterar till ett 

bekant återkommande narrativ i serien. 

På detta sätt arbetar historien med att möta den tolkade texten i en adaption där man 

pendlar mellan att anpassa sig till originalet, och att anpassa originalet till den för läsaren 

bekanta världen. Ovan har beskrivits hur karaktärerna och deras egenskaper används för att 

både justera och förstärka berättelsen, så som i den tydliga kärlekstriangeln. Det här exemplet 

visar på hur detta även görs med en kombination av karaktärer, dialog och visuell stilnivå. 

 

4.4.2 Visuell skildring 

Hur används då visuell kommunikation i de aktuella texterna? Jag menar att skaparna 

använder medvetna stilbrott för att kommunicera aspekter av originaltexternas tema och 

genre. De texter jag tar upp i denna uppsats använder visuella inslag som bryter mot 

                                                 
64 ”Den unge Kalles lidanden”, s. 112. 
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stilkonventioner i Kalle Anka-serier. Främst syns detta genom paneler som är större, mer 

avancerat layoutade, mer detaljerad eller avvikande grafisk stil. 

I ”Ljusstakar och ljusskygga typer” används de större panelerna främst på två sätt. Dels 

skapas en bild av ett mer avancerat berättande, exempelvis genom större (ibland helsidiga) 

paneler kombinerat med flera instickspaneler. Denna form skapar en bild av ett myllrande 

berättande, där vi samtidigt får narrativ information och får fokus på olika karaktärers 

handlingar. Detta blir en representation av ett litterärt berättande, med många karaktärer och 

handlingsspår, samtidigt som det ökar dramatiken. Till skillnad från det väldigt statiska 

berättandet i seriens traditionella rutnät så blir detta alltså en typ av visuell representation av 

berättandet i romanformen, samtidigt som det likt filmens montage blir ett sätt att hantera 

förkortningar genom skiften i fokus och tempo.  

 

Figur 5. Panel med montageteknik.65 

Till skillnad från Disneys traditionella 

rutnät skapar montagepaneler som den i 

Figur 5 en rörlig upplevelse där olika trådar 

i berättelsen samvävs på ett sätt som kan 

efterhärma romanens berättande, samtidigt 

som viktiga delar sammanfattas på en 

mindre yta. I detta exempel återknyts till 

ramberättelsen, samtidigt som Paris hamnar 

i fokus i både text och bild, medan de 

infällda panelerna illustrerar de olika 

förföljarna. Antagonisterna tecknas i 

rörelse, blickandes ner över staden, vilket 

med enkla medel framhäver 

protagonisternas utsatta situation. 

Det visuella berättandet i tolkningen i stort, men främst i dessa avvikande paneler, skapar 

även i min mening en visuell representation av genre. För att beskriva detta hänvisar jag till 

McCloud och hans beskrivning av olika typer av visuell stil. I McClouds triangel av 

seriegrafik ses abstraktion som något som ger lättillgänglighet och identifikation, medan mer 

detaljerad visuell stil skapar en känsla av realism. Och just den visuella detaljnivån i denna 

adaption är tydligt särskiljd från seriens vanliga stil. Det är även intressant att se till vad som 

skildras med denna detaljnivå. Många av de större panelerna används för miljöskildringar, 

                                                 
65 ”Ljusstakar och ljusskygga typer”, s. 35. 
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dels av landsbygd men främst Parisskildringar. Dessa detaljerade teckningar som visar upp 

Paris takåsar så väl som större vyer av stadsplanen, katakomber så väl som en fantastiskt 

tecknad Notre Dame, skapar en tydlig kontrast mot Ankeborgs ansiktslösa och mer abstrakta 

bild av arkitektur.66 Denna fokusering på realistisk stadsskildring skapar en relation till 

romanens realistiska stil, och historiska beskrivning av Paris. I detta avseende är det alltså inte 

bara handling som kommuniceras visuellt, utan även förlagans stil och teman.  

 

Figur 6. Realisk visuell stil i ”Ljusstakar och 

ljusskygga typer.”67 

 

Parisskildringen kombinerar ankornas enkla 

grafiska stil med detaljerade stadsbilder. I 

denna panel kombineras en översikt över 

staden med närbild på Henrik IV-statyn. 

Förutom att de är avbildade i realistisk stil 

är även geografin korrekt avbildad mot 

verkligheten. Förutom sin storlek står den 

här panelen ut visuellt genom hur flygbild 

och närbild kombineras i samma panel. I 

båda exemplen ovan har vi sett hur den 

visuella kommunikationen till viss del får 

kompensera för saker i originalet som inte 

kan hanteras i berättelsen. 

Detta syns även i ”Den unge Kalles lidanden”, där både självmordet men även det 

grundläggande temat med hjärtslitande olycklig kärlek känns minst sagt problematisk i en 

Disney-kontext.  

I de föregående sektionerna har nämnts olika sätt som tolkningen hanterar detta på, så som 

valet att hantera Kalles relation till de förlovade i termer av klantig uppvaktning, och 

användandet av Goethes omständigheter som utfyllnad och förändring av berättelsens slut. 

Båda dessa val är sådana att de tar adaptionen längre från originalet. Men i det visuella ser vi 

åter igen en kompensering, där originalets tema och genre får komma fram i förgrund (och 

bakgrund). Återigen rör det sig om paneler som bryter konventionen med storlek, detalj och 

stil. I de ögonblick där Kalles lidande rör sig upp till ytan skildras detta i paneler som dryper 

                                                 
66 Just friheten i att inte behöva följa de stilramar som gäller för traditionella Kalle-serier kan vara en anledning 

till att tecknarna ofta är väldigt ambitiösa i just dessa tolkningar. 
67 ”Ljusstakar och ljusskygga typer”, s. 70. 
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av Sturm und Drang på ett sätt som tolkningen i övrigt bara antyder. Plötsligt finner sig Kalle 

i landskap som tycks nästan omöjligt dramatiska.  

  

 

Figur 7. Dessa paneler visar på den avvikande 

visuella stil som präglar ”Den unge Kalles 

lidanden”.68  

 

Den sekvens där Kalle verbalt anspelar på 

självmord är det tydligaste av många exempel 

(se Figur 7), här finns karga vindlande 

klipplandskap, vindpinade träd, mörka moln, 

åska och en rasande fors. Illustrationerna i dessa 

paneler, med starkt fokus på dramatiska 

landskap, väder och känsloyttringar, tycks 

tydligt anspela på estetiken kopplad till Sturm 

und Drang. Dessa adaptioner har också en 

tendens att inflika nyckelord (så som ordet 

”miserabel” som anspelar på originalets titel69. 

Detta kan ses i texten ”Och med stormiga 

känslor i den stormiga natten…” vilken även 

den anspelar på Sturm und Drang.  

                                                 
68 ”Den unge Kalles lidanden”, s.111, 115 och 116. 
69 Denna anspelning fungerar inte för alla svenska läsare, men den franska originaltiteln Les Misérables används 

även på engelska, och motsvaras av den italienska titeln I miserabili. Den används även för en del svenska 

utgåvor, som den som citerats i denna uppsats, som getts ut i samband med originalbetitlade filmatiseringar. 
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Värt att notera är även hur självmordstemat hanteras. Kalle tillåts uttrycka en önskan att 

”göra slut på lidandet”, vilket i samma sekvens mildras av en humoristisk häst, vilken också 

är den som kastar Kalle ned för stupet. Visuellt sett är denna panel väldigt dramatisk, och 

leder från dödsönskan till livshotande situation, men Kalle har inte själv initierat den faran 

och har därmed inte handlat mot sin karaktär eller Disneys värderingar. 

Dessa fantasifullt ångestladdade miljöer får uttrycka det som karaktärerna inte kan (och 

notera hur en bifigur får vitsa för att kontrastera miljön och Kalles dramatik, detta är något 

som återkommer i dessa tolkningar, där allvaret i den tolkade berättelsen riskerar att bli för 

stort så mjukar man upp det med inslag av humor) och blir en visuell referens till Sturm und 

Drang som är kraftfull nog för att visuellt kommunicera denna stil till läsaren även när 

handlingen slipats av så att den i sig inte längre har samma effekt.  

 

5 Slutdiskussion 

I denna uppsats har jag beskrivit vilket innehåll som bibehålls när de italienska Disneyserierna 

adapterar klassisk litteratur, men också vilket innehåll som läggs till. Relationen som skapas 

till originalet har beskrivits, där Disneyadaptionerna tydligt refererar till och beskriver 

originaltexten. Detta etablerande av en kommunikation med originalet skapar förutsättningar 

för den typ av dialogiska relation som Bruhn beskriver, då det etablerar en syn på, och en 

ingång till originalet. Jag har också beskrivit hur, och vad, adaptionerna i denna serie 

kommunicerar visuellt. Min bild är att den visuella aspekten används för att koppla till 

förlagornas tema eller övergripande stil. Även i detta fall ser jag Bruhns dialogiska modell 

som applicerbar för att belysa effekten av detta. Läsaren som går från ”Ljusstakar och 

ljusskygga typer” till Samhällets olycksbarn kommer inte enbart, som Stajano påpekade, att 

bli trivsamt överraskad av att känna igen berättelsen, utan kommer att läsa den genom 

adaptionen på samma sätt som Bruhns exempel med Moberg/Troell, där filmen betonar motiv 

på ett sätt som gör att en efterföljande läsning av boken ändras. I detta fall har exempelvis 

Parisskildringen och den historiska realismen, redan etablerats som ett starkt tema vilket gör 

läsaren uppmärksam på detta. Kontrasten blir tydlig mot den som läst Illustrerade Klassiker-

versionen, vilken flyttar tyngdpunkten från realism mot ett äventyrs- eller actionperspektiv. På 

samma sätt är läsaren av ”Den unge Kalles lidanden” redan från start införstådd med den 

överdrivna och naturrelaterade känslodramatiken hos Werther, även om flera detaljer i 

handlingen blir nya. Utifrån dialogperspektivet kan vi alltså se hur det inte främst är 

innehållet, vilket traditionellt sett har varit det som granskats och jämförts i studier av 
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adaptioner för en ung publik, utan förmedlandet av tema, stil, motiv, mm., som blir vinsten för 

läsaren av Grandi Parodie Disney, och som förändrar läsningen av originalet. En mer trogen 

adaption som Illustrerade Klassiker som fokuserar på handling, och behåller berättandet 

genom textmediet, kan ligga närmare originalet, medan Disneyadaptionerna med sin lösare 

inställning till detaljer i handling tycks välja att fokusera på att förmedla teman, motiv och 

genrespecifika och epoktypiska aspekter av verken, vilket förmedlar en läsning med ett riktat 

fokus. 

För adaptioner riktade mot barn blir detta en viktig faktor då adaptionen oftast är det första 

mötet med berättelsen. Om syftet med adaptionen är att fungera som insteg till originalet, så 

blir det ännu mer angeläget att studera hur adaptionen relaterar i en dialogisk modell till 

originalet, eftersom det påverkar hur man kommer att uppleva originalet. I denna studie har 

jag fokuserat på att visa hur Disneytolkningarna skapar en relation till originalet som skiljer 

sig från Disneyfication-stämpeln både genom att vara mer explicit refererande och genom att 

ha en friare relation till originaltexten, och som hjälper unga läsare att röra sig från ovetande 

till vetande. Genom att välja att i både handling och visuellt berättande betona olika 

huvuddrag och teman i originalet så skapas en bild av originalen där vissa aspekter är 

betonade. I Bruhns dialogiska perspektiv leder det till att läsare som går till originalet läser 

dem inte bara med karaktärerna i bakhuvudet, som Stajano nämner, men även med en större 

känslighet för att uppfatta fenomen som Sturm und Drang i Den unge Werthers lidanden. 

Detta visar på hur ett fokus på adaptionsprocesser, snarare än trohet, kan ge bättre inblick i 

funktioner och värde i denna typ av adaptioner för en yngre målgrupp. 
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