
När bok blir film - Oliver Twist (inspelad (2005)

Oliver Twist är en välkänd klassiker som har filmatiserats fyra gånger. Den första filmen är 
inspelad år 1933, den andra 1948, den tredje 1968 och den senaste 2005. Jag har sett 
den senaste av dessa fyra med Barney Clark i huvudrollen. 
Jag jämför denna film med boken ”Oliver Twist” skriven av Charles Dickens 1838. Boken 
jag läst är utgiven i serien Lätta Klassiker 1988, svensk översättning av Margareta 
Grogarn. 

Oliver Twist handlar om en liten tanig pojke i 10-årsåldern som är föräldralös. Oliver växte 
upp på ett barnhem i England på 1800-talet och ingen visste vem han var eller varifrån 
han kom. Han rymde så småningom till London där han blev indragen i en tjuvliga, vars 
ledare var den falske och girige Fagin. Oliver har inte mycket tur i sitt liv utan han råkar 
alltid ut för det sämsta möjliga. Berättelsen slutar lyckligt och han får en ny familj som han 
tycker mycket om. 

Jag har sett dessa skillnader mellan boken och filmen: 

Först bodde Oliver på ett barnhem där han en gång i en tävling råkade dra det kortaste 
stråt och var tvungen att gå och fråga om mer mat vid lunchen. Då blev så klart 
matgubben sur och i boken ropade han på Mr. Bumble. Matgubben slog Oliver och vred 
om hans arm så han tjöt högljutt. I filmen stod det flera mattanter och en gammal man vid 
maten när pojken frågade om mera mat. Den gamle mannen blev så sur att han jagade 
Oliver i hela matsalen tills han blev helt utmattad. 

Efter detta gick Bumble med Oliver till en rättssal för att bestämma vad de skulle ta sig till 
med honom. De bestämde sig för att han skulle bo hos fosterfamilj men de tyckte inte om 
honom. Efter han kommit till familjen började han bråka och efter någon dag rymde han. 
På sin flykt träffade han en liten pojke som satt under en trappa. Den lille pojken kom fram 
och frågade vart han skulle och Oliver svarade att han skulle bege sig till London, där 
ingen han kände kunde hitta honom. I filmen var detta borttaget, vilket jag tyckte var lite 
synd eftersom det skulle vara intressant att se de två små pojkarna samtala om flykt, vad 
de skulle ta sig till och önska varandra lycka till. 

På sin färd till London möter Oliver flera människor, vissa snälla, andra elaka. T.ex. trillar 
Oliver ihop i en hög utanför ett litet hus som verkar relativt öde. Då kommer en gammal 
dam utspringande och lyfter in Oliver i huset, matar honom och ger honom nya kläder och 
skor. Det som händer på vägen till London i filmen är inte med i boken. Jag skulle tro att 
det var så i filmen för att bygga upp stämningen lite och att man skulle känna medlidande.  

Vissa scener som handlar om Mr. Bumble finns inte med i filmen över huvud taget. De 
ansåg väl att de var onödiga och överflödiga scener, vilket jag också tyckte. T.ex. att 
Bumble kysste en kvinna när han var och drack te hos henne. 
En scen som jag tyckte var ganska viktig i boken var dock inte med i filmen. Det var när en 
gammal kvinna låg på sin dödsbädd och gav Mrs. Bumble ett halsband som senare 
slängdes bort av Mr. Sikes. Den scenen var lite känslosam och samtidigt fin. 
Vissa scener som har betydelse i boken har inte betydelse i filmen. Den första scenen jag 
tog upp nyss skulle inte ha någon större roll i filmen. På ett sätt tycker jag att det är bra att 
de tog bort scenerna eftersom de på något vis inte hängde ihop med själva berättelsen. 
Ibland kändes det som om halva boken inte handlade om Oliver och då glömde man så 
småningom bort vad som hade hänt tidigare. 



Trotts alla dessa olikheter finns det många likheter, många likheter som lyfter filmen. En 
scen i filmen som följer boken till punkt och pricka är den sista scenen i boken där Mr. 
Sikes har kidnappat Oliver och de har en hel arg folkmassa efter sig med gevär och 
facklor. Denna scenen lyfte verkligen berättelsen. I och med att den var så bra filmad 
kändes det nästan som att man stod där och bevittnade när Sikes råkade hänga sig själv. 
Scenen var trovärdig och dramatisk men samtidigt känslosam.  

Jag tyckte det var bra att de gjorde en film om Oliver Twist nu i modern tid. Jag såg denna 
filmen när den kom och då var jag bara sju eller åtta år gammal. Jag uppskattade inte 
riktigt filmen i den åldern. Då tänkte jag att nu när vi läser klassiker kan jag ta och läsa 
boken och se om jag uppskattar den istället och helt ärligt var den ingen vidare. Jag tittade 
på filmen igen och fick en ännu bättre bild än när jag läste boken. Jag tycker alltid det är 
kul när en bok blir film. Då kan man jämföra och tycka till och filmer är samtidigt mer 
lättsmälta. Ibland när man läser händer det att man måste läsa om en mening tio gånger 
innan man förstår den. I filmer kommer meningarna i ett större sammanhang och det blir 
lättare att förstå, tycker jag. 

Självklart finns det negativa saker med att en bok blir till film. T.ex. triologin The 
Hungergames som nu under det senaste året blivit film. Jag har själv läst alla böckerna 
och tyckte de var otroligt bra. Det var faktiskt så att jag först såg filmen på bio, läste boken 
och såg filmen igen direkt där på. När jag läste boken märke jag hur mycket som de hade 
tagit bort i filmen. T.ex. när Katniss och Peta var i grottan i en vecka i boken. I filmen var 
de bara där i en dag. Sådana saker kan man gå och irritera sig på efteråt. Då tänker man: 
Varför tog de bort det? Var inte det viktigt? Nej, tydligen inte. 

Hur man filmatiserar en film har en väldigt stor betydelse. Om man filmar i fel vinkel, dåligt 
ljus, skakig bild som ibland är meningen för att det ska blir så verklighetstroget som möjligt 
kan allt bli konstigt och ge fel intryck. Ibland har regissörerna för många idéer som kan 
förstöra en hel bok och göra den obetydlig. 

Själv tycker jag att film är bättre än böcker rent generellt eftersom jag inte tycker om att 
läsa, såvida det inte är en väldigt spännande bok. För någon som mig t.ex. som aldrig har 
läst Harry Potter tittar jag istället på filmerna. Inte förrän nu när jag sett alla filmer är jag 
villig att sätta min in i Harry Potters magiska värld i böckerna. 


