
När bok blir film
Det finns en oändlig mängd böcker som har filmatiserats genom tiden. En del mer 
framgångs rika än andra. Jag har läst den första boken i J.R.R Tolkiens serie om 
härskarringen. Boken i sig är ganska lång men jag tycker att Tolkien fyller upp den ganska 
bra och den blir nästan aldrig långtråkig, i alla fall inte för mig som är ett troget fan till både 
filmer och böcker. Den är fylld av härliga personer, bra och målande beskrivningar och en 
enorm mängd spänning. Jag tycker att filmen håller måttet. De har lyckats föra över 
miljöerna otroligt bra och de ser precis ut som man förställt sig dem och som Tolkien 
beskrivit dem. Han beskriver Fylke som en liten stad med böljande kullar och enormt 
mycket grönska. Samma sak gäller för alla karaktärer. De är lika härliga och jag gillar de 
fortfarande lika mycket.

Men det finns en sak som många fans blir lite besvikna på när man gör en film av en bok, 
och det är det faktum att allt inte kan komma med utan vissa saker måste bort. Och 
eftersom att boken är så lång så har man tagit bort ganska mycket. Ett bra exempel på det 
är i början av boken när Frodo och hans vänner ska ge sig iväg på sin resa. Frodo 
bestämmer sig för att de ska ta vägen genom den gamla skogen, trots att det är en farlig 
plats. Skogen är fylld av märkliga ting och de går vilse. När Merry fastnat i ett träd kommer 
en man vid namn Tom Bombadill och hjälper dem. Efter detta stannar de med Tom ett tag 
och i boken befinner de sig i skogen i ett par kapitel. Men i filmen finns knappt skogen 
nämnd. Än mindre går de igenom den. Ett annat exempel är början av deras resa. I filmen 
springer de igenom bonden Maggots land och han jagar bort de därifrån. Men i boken är 
de vänner och de får mat och vilar där ett tag. 

Vissa saker som tagits bort tycker jag inte har haft så stor påverkan på historien. T.ex. det 
här med bonden. I mina ögon spelar det ingen roll om bonden jagade bort de från sina fält 
eller om hoberna stannade där och åt lunch. Men när det kommer till saker som den gamla 
skogen så tycker jag att det har en negativ påverkan. I boken börjar äventyret i den gamla 
skogen och då är det ganska spännande, medan man i filmen får vänta lite längre innan 
äventyret börjar på riktigt. Att bli jagad av en bonde är för mig inte mycket till ett äventyr.

Skillnaden mellan en bok och en film är ju självklart att filmen kan ge en visuellt upplevelse 
som inte boken kan mäta sig med, och där är filmerna bättre. Men däremot så har inte 
boken någon begränsning utan kan vara mycket längre än filmen. En film på över två och 
en halv timme är ovanlig och det kan bli långtråkigt om man inte gör det bra. Där är boken 
bättre. Sen är det ju upp till var och en vad man föredrar.


