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Sammandrag 
 
Jag söker svaret på frågan om texttrogenhet vid adaption från text till film är önskvärt. Ska 

man sträva efter att återskapa texten i ett nytt medium, eller ska filmen ses som en ny 

skapelse? 

Det har idag blivit en naturlig reaktion att genast utnämna filmatiseringen till förlorare 

samtidigt som det länge pågått debatter om huruvida litteraturen kommer att försvinna i 

skuggan av filmversionerna. Många väljer idag att se filmen istället för att läsa den litterära 

förlagan.  

Efter kortare genomgång av forskning och en studie av två välkända barnböcker har jag fått 

en djupare förståelse för hur de båda medierna står i förbund med varandra. Text och film är 

två skilda medium som försöker mötas. Medan text är ett enkelspårigt medium så kan filmen 

använda sig av många effekter för att visa sin publik vad den vill ha. 
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1. INLEDNING 

 

Jag söker svaret på frågan om texttrogenhet vid adaption från text till film är önskvärt. Ska 

man sträva efter att återskapa texten i ett nytt medium, eller ska filmen ses som en ny 

skapelse? 

   Idag är det både billigt och enkelt att få tag i litteratur. Såväl pocketversioner som 

filmatiseringar av litterära förlagor säljs relativt billigt. Trots potentialen att öka försäljningen 

av både skrivna och visualiserade texter är risken stor att man för att tillgodose publikens 

önskemål och krav, gör ursprungstexten orätt vid en adaption. Den stora publiken har idag lärt 

sig att kräva snabba berättelser, snygga kostymer, häftiga landskap och kända skådespelare. 

Peter Reynolds menar i boken Novel images! Literature in performance att det ofta är 

skådespelet som vinner över resultatet.1  

   Mycket inom filmbranschen handlar om att tjäna pengar och att få så många som möjligt att 

se filmen. Kanske är det då så att man får ge vika från att hålla sig nära boken för att istället se 

vad samhället kräver och vad publiken vill ha, utan att för den skull göra de i publiken som 

har ett förhållande till ursprungstexten besvikna. Det är alltså en svår uppgift att lyckas göra 

en hyllad film av en redan välkänd litterär förlaga. Jag kommer i mitt fortsatta arbete att 

försöka klargöra hur synen på adaption från text till film har varit och hur forskares inställning 

förändrats. Det har blivit en naturlig reaktion att genast utnämna filmatiseringen till förlorare 

samtidigt som det länge pågått debatter om huruvida litteraturen kommer att försvinna i 

skuggan av filmversionerna. Det är oundvikligt att se att de båda medierna står i nära förbund 

med varandra. En film som har en roman som förlaga ökar ofta försäljningen av 

ursprungstexten, samtidigt som en älskad roman som adapterats till film ofta blir sedd av 

många människor, oavsett om den får bra eller dålig kritik. Den akademiska världen oroar sig 

inför frågan om man i framtiden kommer att ägna mer tid åt populärkulturen på de 

litteraturvetenskapliga institutionerna än åt att föra läran om Shakespeare, Strindberg och 

Lagerlöf m.fl. vidare.2 Det finns förstås film som kvalificerar sig som finkultur, men 

skönlitteraturen tycks fortfarande ha en högre status. Ändå väljer många idag att se filmen 

istället för att läsa boken. 

                                                
 
1 Reynolds, Peter, Novel images! Literature in performance,London: 1993, s.10. 
2 Cartmell, Deborah m.fl.,  Adaptions from text to screen screen to text, London: 1999. 
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   Jag kommer efter en kortare genomgång av forskning kring adaptioner att titta på två 

välkända barnböcker, för att försöka belysa problem och möjligheter som en adaption från 

text till film innebär.   

De texter som jag kommer att titta närmre på är Astrid Lindgrens välkända saga Mio min Mio 

och Maria Gripes Glasblåsarns Barn. De är båda stora författare som har blivit hyllade och 

adapterade till andra språk, teater och film. Jag fascineras av deras sätt att skriva. Deras texter 

har karaktären av magisk realism och jag är intresserad av den mystik som ligger bredvid 

verkligheten i de båda sagorna jag valt. Det är i båda böckerna två världar som möts och som 

säger någonting om varandra och om människorna som lever där.  

   Människan har alltid varit fascinerad av sagor och berättelser. Vad som fängslar oss är nog 

olika beroende på vilka vi är och i vilken social situation vi lever. Men vad som för oss alla 

kan sägas stämma och som kanske är ett svar på varför vi alltid vill höra berättelser, vare sig 

det handlar om muntligt, skriftligt eller visuellt berättande, är att vi kan lära oss någonting 

från dem. Genom sagor och berättelser får vi verktyg som vi kan använda för att bearbeta våra 

egna konflikter. Bruno Bettelheim som är pedagog, psykolog och psykiatriker menar att vi 

genom sagorna kan öka medvetenheten om vårt inre själsliv och lära oss vilka vi är.3 

   Men vad vet vi egentligen om vad som händer med texten då den överförs från text till film? 

Det är en fråga som ännu inte diskuterats färdigt. Det har länge varit stort fokus på hur pass 

trogen originalet en adaption varit. Men idag börjar forskningen mer öppna sig och titta på 

filmen som ett eget verk, en intertext till originalet. 

 

2. Bakgrund 

 

Hur ser vi på adaptioner? 

När vi läser en text gör vi det oftast för oss själva. Vi skapar kontinuerligt en bild av orden vi 

ser framför oss. Läsaren har kontroll över situationen och kan pausa och gå tillbaka i texten då 

det är nödvändigt. Filmen är däremot inte en enskild läsning, utan en läsning av andras 

tolkning och visualisering av originalet. Handlingen flyter på utan att vi som publik har 

kontroll över den. Det är redan förutbestämt av andra hur vi ska se historieförloppet.4  

Reynolds menar att: ”Spectators who want something more lasting than the fleeting pleasure 

of narrative seduction have to learn to be active readers, not passive consumers of other 
                                                
 
3 Bettelheim, Bruno, Sagans förtrollade värld, Uppsala: 1979. 
4 Giddings, Robert m.fl. Screening the novel, London: 1990, s.4. 
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people’s novel images.”5 Vad vi ser är en tolkning som regissören och de övriga i filmteamet 

skapat i sitt inre. Vi blir på gott och kanske ont förförda av andras bild av texten. Det finns 

inte bara en läsning av filmen eller texten. Det finns många möjligheter, men vi låser oss ofta 

vid att filmen inte lever upp till vad vi hade förväntat oss att få se. Många adaptioner får stark 

kritik av publiken antagligen därför att vi vill se texten få liv. Vi förväntar oss att det är just 

den text vi läst som ska presenteras på filmduken och blir besvikna då vi upptäcker att den 

bild vi ser framför oss inte helt stämmer överens med vår egen inre bild. Forskare inom 

området menar att man först måste fråga sig huruvida filmskaparen velat göra en direkt 

överföring från text till film, eller om texten bara används som språngbräda för att göra något 

helt nytt.  

   Både text och film är knutna till sin samtid, till den tid då de är producerade. Filmskaparen 

måste anpassa materialet till både mediets begränsningar och publikens förväntningar. Men 

alla estetiska val som regissören gör inom ett och samma medium får konsekvenser för 

upplevelsen och förståelsen.6 Människor är olika och lever under olika förhållanden. De 

olikheter som uppkommer vid en filmupplevelse tar Anders Marklund upp i sin undersökning 

av svensk films historia:   

 

Filmupplevelser skapas som en avvägning mellan en films utformning,  
åskådarens disposition och den sociala inramningen. Hos varje åskådare  
skapas en individuell upplevelse, som i olika grad skiljer sig från  
upphovsmännens föreställningar, från andra åskådares upplevelser och  
även från vad forskare finner rimligt. Skillnaderna beror på så skilda  
faktorer som åskådarens bakgrund och personlighet, lika väl som  
åskådarens aktuella sinnesstämning och sociala situation vid filmvisningen.7  
 

 

Hur ska vi istället se det? 

Filmvetaren Robert Stam hävdar att en adaption automatiskt blir annorlunda gentemot 

originalet, då man byter medium. En bok är ett enkelspårigt medium som använder sig av ord 

för att beskriva och berätta, medan filmen kan spela på många plan samtidigt. En film kan inte 

bara använda sig av ord utan också lägga till musik, ljudeffekter och visuella bilder för att visa 

sin publik vad den menar. Med tanke på att filmen spelar på så många fler plan än litteraturen 

har möjlighet att göra, så menar Stam att en absolut trogenhet till originalet inte är möjlig vid 

                                                
 
5 Reynolds, s.2. 
6 Braaten, Lars Thomas m.fl, Inledning till filmstudier, Lund: 1997, s.247. 
7 Marklund, Anders, Upplevelser av svensk film. En kartläggning av genrer inom svensk film under åren 1985-

2000, Lund: 2004, s.10. 
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överföring från text till film.8 Det finns mycket i en text, som hur mycket man än önskar inte 

går att överföra direkt från text till film, likväl som det också finns sådant som inte är 

nödvändigt att överföra. Att göra film av en bok handlar om att komprimera och att hitta 

andra lösningar. Även om det handlar om en flera timmar lång film, så kommer filmskaparen 

att vara tvungen att pressa samman texten. David Lodge som är professor i engelsk litteratur, 

anser att det beror på att det tar längre tid att framföra en scen i tal och agerande än det tar att 

läsa en skriven rapport av samma scen. Filmen skulle således bli mycket lång om inget togs 

bort vid en överföring. Men han menar också att det finns andra skäl till reduktion vid 

överföring från text till film. En text måste till exempel genom ord förklara sådant som är 

onödigt att förklara i en film, såsom beskrivningar av klädsel och omgivning. I en film syns 

det presenterade direkt, utan att åskådarna kan protestera eller själva bilda sig en egen bild av 

hur karaktärer och miljö ska se ut.9 Det kan vara så att författaren till ursprungstexten låtit 

läsaren själv skapa sig en bild av någon karaktär, genom att utesluta beskrivningar om 

utseendet på den samme. Det är då hans/hennes handlingar som får ge läsaren en bild av det 

yttre. När regissören sedan skall överföra texten till film, som är ett visuellt medium, ges ofta 

karaktären ett yttre. Något som kan skapa negativa reaktioner från publiken som föreställt sig 

karaktären annorlunda. 

   Även om en film försöker behålla alla grundläggande funktioner och drag som karaktärerna 

i texten har, så kan den få en helt annan respons än ursprungstexten fått på grund av de 

problem som uppstår vid visualiseringen. Det kommer alltid att finnas scener och bitar ur 

texten som inte går att överföra till ett annat medium. Det hela handlar om vad regissören 

väljer att göra med dessa. Han har möjlighet att skapa något eget för att belysa vad som kan 

läsas mellan raderna i texten, eller låta det som inte går att överföra utebli helt i den 

adapterade versionen. Vad han än väljer så är risken stor att upplevelsen som publiken får inte 

blir exakt likadan som läsarens.10  

   I en intervju säger författaren Peter Pohl att man kan finna lösningar på de flesta problem 

vid adaption från text till film. ”Metaforerna i litteraturen är ju litterära. I filmen får man söka 

efter motsvarande, bildmässiga lösningar.”11 Vad han menar är alltså att regissören måste visa 

det som sägs i texten. Något som inte alltid är helt enkelt. Just det problemet tar  författaren 

                                                
 
8 Stam, Robert, Literature through film, Cornwall: 2005 s.3f. 
9 Reynolds, s. 196f. 
10 Mcfarlane, Brian, Novel to film: an introduction to the theory of adaption, Oxford:1996, s. 26. 
11Andersson, Kjell mfl, Inte bara Emil Bok till film, Lund: 1991, s.13. 
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William Burroughs upp på ett tydligt sätt då han belyser det genom snöscenen i The great 

Gatsby: 

 
Well, you remember the end of The great Gatsby, that’s one of the famous 

 Scenes in English prose, like the end of ‘The dead’ by James Joyce, the  
famous ‘snow falling faintly – like the descent of their last end, upon all the  
living and the dead’. There’s no way that you can put that effectively into film. 
I mean, you can show snow, but what does that mean? It doesn’t mean anything.12 

 

Det har länge diskuterats om texttrogenhet (fidelity) då man pratat om adaption mellan text 

och film. Det är nödvändigt att vi omvärderar detta. Filmskaparen läser texten på sitt sätt och 

skapar utifrån den läsningen en filmad version, en egen text.   

 

Kategorisering  

Istället för att direkt säga att filmen inte lyckats med sin adaption från text till film, är det 

alltså väsentligt att försöka reda ut vad regissören har för mål med sin överföring och vad det 

är för typ av adaption som han/hon vill åstadkomma. Det är inte alltid önskvärt att göra en 

direkt adaption från förlaga till film. Det är vanligare att man väljer eller tvingas välja att ta 

avstamp från texten och skala ner den tills bara ryggraden återstår, för att sedan bygga en ny 

varelse, en ny skapelse. Det är val som filmskaparen gör då han har rätt att själv välja vilka 

bitar som skall tas med.13 

   Geoffrey Wagner har i sin bok The novel and the cinema sorterat de olika möjligheterna 

som en regissör har, i tre olika sorters adaptioner som han kallar: Transposition, Commentary 

och Analogy. Översatt till svenska: överföring, kommentar och likhet. Om texten överförs så 

direkt som det är möjlig kallar han det för en överföring. Då något lagts till eller dragits ifrån 

handlingen, men det handlar om små ändringar i berättelsen, menar han att regissören gjort en 

kommentar. Och om det görs stora förändringar i historien exempelvis om tiden skjuts endera 

framåt eller bakåt, så menar att adaptionen bygger på likhet. Miljöer och språk kan helt skilja 

sig åt om tiden flyttas, men då karaktärer och huvudsakliga drag från ursprungstexten behålls 

kan man ändå se att filmen har sin utgångspunkt i förlagan.14 Cartmell menar dock att Wagner 

genom att begränsa adaptioner till tre kategorier inte hjälper utan kanske snarare i många fall 

stjälper oss, då vi ska försöka reda ut vad för sorts överföring det handlar om. Vi glömmer 

ofta bort de adaptioner som inte går att sortera in under dessa etiketter. Wagner har till 

                                                
 
12 Cartmell, s.101. 
13 Mcfarlane, s.22. 
14 Wagner, Geoffrey, The novel and the cinema, New Jersey: 1975, s.222ff. 
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exempel helt uteslutit de adaptioner som tar med sig en välkänd karaktär från en litterär 

förlaga och sätter denne i ett nytt sammanhang.  

Litteratur teoretikern Gérard Genette pratar istället om ”hypertextualitet”. Hypertextualitet 

(som i Genettes tappning inte ska förväxlas med klickbara länkar i en digital text) syftar på 

relationen mellan en hypertext och dess föregångare ”hypotexten”, som är den text utan 

vilken hypertexten inte vore möjlig. Hypertexten förändrar, utarbetar eller utökar 

ursprungstexten. Stam anser att Genettes benämningar passar mycket väl in då man talar om 

adaptioner från text till film. Om man ser på adaptioner från text till film, som en läsning av 

ursprungstexten, som i sin tur är en läsning av andra texter, så förstår man att det är omöjligt 

att vara helt trofast. Ju mer man studerar adaptioner desto mer uppenbart blir det att det finns 

obegränsat med kategorier att välja mellan. Endast kreativiteten och fantasin sätter egentligen 

gränser.15  

   Istället för att försöka fastställa huruvida filmen är trogen ursprungstexten eller inte, bör vi 

vända vår uppmärksamhet mot olika sätt att förmedla en historia. Stam anser att vi istället för 

att prata om trogenhet, bör titta på hur regissören lyckats med sin omskrivning, sin kritik eller 

läsning av ursprungstexten.16  

   Om filmen har svårt att överföra vissa medvetna känslor som vi tidigare varit inne på, så har 

den än svårare att visa det undermedvetna. Om man med de medel som är tillgängliga inom 

filmens ramar försöker överföra den känsla som förmedlas genom texten misslyckas man ofta. 

Med filmvetaren George Bluestones ord: 

 

A film is not thought; it is perceived.17 

 

En film kan visa karaktärer som gråter, tänker och känner, men den kan aldrig visa oss 

känslan eller tanken. 

   Begreppet realism eller verklighet har man sett olika på under filmens historia. Verkligheten 

kan visas och aktualiseras på olika sätt. Samtidigt kan filmen göra drömmar verkliga eller 

göra verkligheten drömlik genom att använda de verktyg som filmmediet erbjuder. Stam säger 

att filmen har kapacitet att kunna röra sig mellan olika tider och rum. En film är t.ex. 

producerad i en konstellation av tid och rum, samtidigt som den representerar en annan, varpå 

                                                
 
15 Cartmell, s.24. 
16 Stam, s.5. 
17 Bluestone, George, Novels into film, Baltimore: 1957, s. 47f. 
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filmen visas i en tredje tid och ett annat rum än de två tidigare.18 Begreppet ”magisk realism” 

myntades av en tysk kritiker vid namn Franz Roh 1925. Till skillnad från rörelser som 

Futurismen och Surrealismen, så uppkom begreppet magisk realism först inom den visuella 

konsten för att sedan överföras till litteraturen. Inom den magiska realismen har det 

fantastiska ofta en vanlig förklaring i verkligheten. Magin ligger inte långt ifrån sanningen. 

Fjärilar som plötsligt förmörkar himlen kan t.ex. kännas overkligt och magiskt, men det är i 

vissa delar av världen en realitet.19 

   Jag ska vidare genom studier av primärtexterna, (Mio, min Mio och Glasblåsarns barn) titta 

närmre på hur regissörerna förhåller sig till sina förlagor vid adaption från text till film och 

hur de löser det faktum att båda böckerna kan läsas innehålla en annan dimension och kan ses 

som exempel på magisk realism. 

 

Primärtexterna  

”Var det någon som hörde på radion den femtonde oktober förra året?”20 Så börjar Astrid 

Lindgrens kanske finaste saga Mio min Mio. Det är en berättelse om Bo Vilhelm Olssons 

försvinnande till Landet i fjärran.  

  Den nioåriga Bosse som bor hos sina fosterföräldrar tant Edla och Farbror Sixten i ett grått 

Stockholm, är för de flesta en välbekant figur. Han är ensam, föräldralös och oälskad, tills han 

en dag får ett äpple av den snälla tant Lundin och får bege sig till en vacker plats och träffa sin 

fader konungen som han länge längtat efter. Astrid Lindgrens sagofigurer lever nästan ett eget 

liv utanför sin egen sfär. Uttryck som ”Voffor gör de på detta viset?” och ”Det är en världslig 

sak”, används ofta i både offentliga och vardagliga sammanhang. På frågan om varför hon 

skriver för barn har hon svarat att hon vill skriva för dem som skapar mirakel då de läser och 

hon tycks mena att bara barn klarar av det.21 Genom att använda sig av upprepningar och 

övertydlighet som ett pedagogiskt grepp fängslar hon sina läsare och underlättar för barn att 

följa med i berättelsen.22 

   Maria Gripes Glasblåsarns barn utgår också från en saknad och en brist.23 Då Sofia 

uttrycker saknad efter sin makes kärlek och sin ensamhet då han tillbringar nästan all vaken 

                                                
 
18 Stam, s.10ff 
19 Stam, s.314ff. 
20 Lindgren, Mio min Mio, Falun: 2000 (1954), s.9. 
21 Edström,Vivi, Vidtoring och lägereld, Stockholm: 1992, s.21. 
22 Edström,Vivi, Barnbokens form, Stockholm:1994, s.186. 
23 Gripe, Maria, Glasblåsarns barn, Stockholm: 1974. 



 
 

12 

tid till att blåsa de mest fantastiska glas, genom att säga att hennes barn bara är till besvär, 

händer något.  

   Den rike härskaren från Önskestad är ivrig att uppfylla sin frus alla önskningar. Han har 

givit henne så mycket att hon inte längre förmår att önska. När hon en dag talar med 

härskaren om att hon vill ge honom ett barn, tar han saken i egna händer och kidnappar Albert 

och Sofias barn Klas och Klara för att tillfredsställa sin frus önskan. I önskestad blir Klas och 

Klara tillhörigheter i Huset och behandlas som prydnader. De har inga vänner i Huset då inga 

andra barn bor i Önskestad. De enda barnen är de som bor i speglarna, Spegelbarnen. Dem 

möter Klas och Klara i änden på korridoren tills de en dag inte längre ser några spegelbarn i 

speglarna.   

   Maria Gripes belästhet inom olika områden lyser ofta igenom i hennes texter. I 

Glasblåsarns Barn syns spår av religion, något som hon under en tid studerade vid högskolan 

i Stockholm. Hon använder ofta ett poetiskt språk och tycker att det är viktigt att ge vidare till 

de unga läsarna det hon själv fascinerats av i de klassiska verk hon läst.24  

 

3. ANALYS 

 

Jag ämnar nu ägna mig åt en studie av de båda primärtexterna för att titta närmre på deras 

handling och hur man valt att visualisera detta i filmatiseringarna av verken. På grund av 

arbetets omfång så strävar jag inte efter att göra någon heltäckande analys av de båda verken 

utan väljer att istället göra nedslag i texterna vid fyra olika företeelser. De sidhänvisningar 

som anges i parentes avser den aktuella primärtexten. 

   

Brist och behov 

Astrid Lindgrens bok Mio min Mio börjar med en efterlysning av en försvunnen pojke. Det 

talar om för oss som lyssnar/läser att sagan vi kommer att få höra är ett återberättande av 

någonting som redan skett. Berättaren är huvudpersonen själv, något som man i filmen löst 

genom att lägga en berättarröst (voice-over), som uttrycker karaktärens tankar. Det är ett 

vanligt sätt att överföra textens jag-berättare till filmens medium. I en film som riktar sig till 

barn, kan det vara en fördel att ha en voice-over. Barn är så vana att höra sagor berättas, att de 

                                                
 
 
24 Nilsson, Ying Toijer, Skuggornas förtrogna, Borås: 2000, s.19. 
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har lättare att följa med i handlingen då de får den kommenterad.25 Även Glasblåsarns barn 

har en berättarstämma. Både boken och filmen har en typ av berättare som inte bara 

återberättar utan som också med en profetisk tyngd och vishet förklarar betydelsen av det som 

händer och förebådar vad som skall ske. Där vet den allvetande berättarstämman mer än vad 

personerna i texten eller vi som läsare eller publik vet. I boken Mio min Mio beskriver Bosse 

själv känslan han har inför sina fosterföräldrar och den saknad han känner efter sin biologiske 

far. Han bor hos tant Edla och farbror Sixten. Ett kärlekslöst hem där han ses som ett stort 

besvär. Edla ville helst ha en flicka, men då det inte fanns några flickor som hon kunde 

adoptera från barnhemmet fick hon ta Bosse istället. I Vladimir Grammatikovs filmversion 

visas det tydligt hur fosterföräldrarna hela tiden klagar på Bosse och det hela kulminerar då 

man får se Bosse ligga i sin säng och gråta, samtidigt som man utanför scenen hör Edla 

beklaga sig över att de tagit sig an pojken. Scenen finns med i boken, men då som ett 

återberättande av tiden som varit. Bosse/Mio berättar om hur han hade det då han bodde hos 

Edla och Sixten:  

 

Men det kan man ju räkna ut vad han var för en slusk, sa hon. Jag hatade  
tant Edla för att hon sa så om min far. Kanske var det sant, att min mor dog,  
när jag föddes. Men jag visste att min far inte var någon slusk. Jag brukade ligga  
och gråta efter honom ibland. (s.11)  

 

När Astrid Lindgren skrev boken om Mio, var hon helt rätt i tiden. Under femtiotalet ändrades 

de psykologiska förtecknen i barnboken. Tidigare hade sagan varit grundad på det moraliska 

mönstret med barnets olydnad och straff, men på femtiotalet ändras synen på barnet. Skulden 

vänds från barnet till föräldrarna som visar sig kärlekslösa och opedagogiska.26  

   Benka är Bosses enda vän. Han har en snäll pappa som tycker om att umgås med sin son. 

”Benka fick skratta och prata och slänga kläderna omkring sig hur mycket han ville. Hans 

pappa tyckte om honom ändå.” (s.11) Önskan att få bli älskad och behovet av hans pappa, 

som han föreställer sig är lika snäll som Benkas pappa, är det som till slut får Bosse att ge sig 

av till Landet i fjärran. Där får han träffa sin fader Konungen och bli älskad för den han är.  

Namnet Mio, som han får av sin far då han anländer till Landet i fjärran, antyder en 

tillhörighet - Mio är på Italienska det samma som min.27 Namnen i Astrid Lindgrens bok Mio 

min Mio är överhuvudtaget spännande. Mio är inte det enda namn som betecknar roller och 

                                                
 
25  Marklund, s.142. 
26 Edström, Barnbokens form, s.51f. 
27 Edström, Barnbokens form, s.52. 
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funktioner. Faktum är att de vuxna i regel inte har några namn, de heter vad de är: väverskan, 

herdarna, svärdsmidaren, farmodern och konungen. Det är ett stilistiskt drag som är typiskt 

för Astrid Lindgrens sätt att skriva.28 Hon låter genom att beteckna personerna efter sina 

roller, mottagaren själv fylla i berättelsens ”tomrum” och skapa sina egna figurer. Filmen 

tvingas ofta genom mediets visualitet att ge karaktärerna ett yttre. Det minskar publikens 

möjlighet att själva skapa en bild av personen. Grammatikov använder fortfarande 

beteckningar istället för namn på de vuxna i Mio min Mio då han överför dem från text till 

film. Men de som Mio möter, ges ett utseende. Den ende som fortfarande efter överföringen 

är öppen för publikens fantasier, är Bosses fosterpappa Sixten. Hans röst hörs en gång i 

filmen, men han syns aldrig i bild. Även om barnen till skillnad från de vuxna, har namn, så är 

de väl valda av författarinnan. Litteraturvetaren Vivi Edström beskriver dem som avlägsna 

sagobarn. Namnen är osvenska och lite exotiska med mjuka konsonanter som signalerar 

godhet. Jum.Jum, Jiri, Milimani, Minona-Nell och Nonno är alla ord som bryter mot de 

vardagliga namnen Bosse och Benka. ”De skapar både en mystisk nimbus och det drag av 

distans som kännetecknar en fjärran belägen fantasivärld”.29 

   Även Maria Gripe väljer sina namn med omsorg. Glasblåsaren Albert och hans fru Sofia bor 

i Nöda i Diseberga socken, ett namn som anspelar på den nöd som rådde i byn. Familjen hade 

det inte så gott ställt och Alberts glas såldes inte på marknaderna. Sofia som inte är född i byn 

utan kommit norrifrån, känner sig ensam och önskar sig en rikare tillvaro. På marknaden då 

de fått sälja sitt glas till Härskaren, lyser Sofia upp och önskar att de blev rika. ”- Tänk vad 

Klara skulle vara söt i siden och Klas i sammet – Det önskar jag dem! Viskade hon och 

ögonen glittrade drömmande i månskenet.”(s.28) Hon vet ännu inte att det hon önskar 

kommer att uppfyllas. Om man skulle använda sig av Wagners tre kategorier, så skulle man 

kanske kunna kalla Anders Grönros adaption av Glasblåsarns barn för en överföring. Han har 

behållit de flesta scener som finns med i boken och presenterar dem i den följd som de 

förekommer i originaltexten. Då Sofia uttalar sin önskan om större rikedom i filmen, så gör 

hon det i samma miljö och med samma ord som Gripe givit henne i boken. De går tätt intill 

varandra och Sofia säger drömmande att hon önskar att de vore rika. Nästan ordagrant 

använder Grönros de repliker som Gripe givit sina karaktärer i boken.  

   Bristen på kärlek och behovet av en annan miljö leder de båda primärtexterna framåt mot en 

resa till en annan värld, bortom vardagens gråa verklighet. Läser man resan som en resa till 

                                                
 
28 Det muntliga kontra det skriftliga är ett intressant ämne. Men på grund av arbetets omfång kommer jag här inte 
göra några vidare studier inom ämnet. 
29 Edström, Vidtoring och lägereld, s.181ff. 
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det undermedvetna så skulle man kunna dra paralleller till Franz Rohs magiska realism. De 

saker som barnen upplever i Landet i fjärran och i Önskestad, har sina förklaringar i den 

verkliga världen, där de av brist och behov beger sig in i sitt undermedvetna för att finna 

lösningen på sina problem. De fantastiska och overkliga händelserna är ett sätt för barnen att 

bearbeta verkliga händelser och ligger således inte långt ifrån vad som är sant. 

   Landet i fjärran kan ses som en idealvärld med drag av Platons idévärld. Där i rosengården 

finns de vackraste blommorna i hela världen. ”Ingen kan någonsin ha hört eller sett något så 

vackert som det jag såg i min fader konungens rosengård.” (s.24)  

   Lindgren och Gripe använder kända diktare som förebilder för sina böcker. ”Mio min Mio 

förvandlas till en sagoberättare som skapar sin egen vision av lycksalighetens ö – precis som 

hos Atterbom blir den en vision av konstens, diktens värld.” skriver Edström.30 Landet i 

fjärran har också likheter vid exempelvis Edith Södergrans dikt Landet som icke är.31 Ett land 

dit man flyr undan alla problem. Där man i månens sken skall få sina drömmar uppfyllda och 

finna sin älskade.  

 

Resa genom dag och natt 

”De for genom natt och dag, och barnen slumrade hela tiden stilla i vagnen…” (s.50) Så slutar 

första stycket i Glasblåsarns barn och en liknande resa gör även Bosse i Mio min Mio, då han 

får följa med Anden till Landet i fjärran.  

   De har fått ett tecken för någonting utanför verkligheten. Bosse i Mio min Mio har fått ett 

äpple som förvandlas till guld och pilsnerflaskan som han sparkar på innehåller en ande – en 

sådan som finns i Tusen och en natt – och han befriar den. Precis som i sagan får Bo då en 

önskan uppfylld. I slutet av kapitlet färdas han i famnen på sagans ande genom rymden bort 

till Gröna ängars ö i Landet i fjärran. Det är äpplet som visar Anden att det är honom han har 

sökt i så många år.  

 

- Du bär tecknet i din hand! Du är den som jag kommit för att hämta. Du är  
den som konungen så länge har sökt! Han böjde sig ner och lyfte upp mig i  
sin famn, och det sjöng och dånade om oss, när vi steg genom rymden. (s.17f) 

 

Äpplet har länge varit ett tecken på kunskap. Kanske är det så att Astrid Lindgren genom att 

ge Bosse ett äpple, vill förmedla till läsaren att det kommer att ske en förändring. En 

                                                
 
30 Eriksson, Marianne (red.), Duvdrottningen, En bok till Astrid lindgren, 1987, s.33. 
31 Se bilaga. 
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förändring som kommer att ge Bosse och även oss läsare ny kunskap. Bosse får veta vem han 

är. Han är inte längre Bo Vilhelm Olsson utan Mio, en konungason som skall rädda en hel 

värld från ondska. Anden skiljer sig till det yttre i filmen och texten. Känslan i texten är att det 

är en människoliknande varelse som sitter i flaskan och pekar på korken. ”Han pekade på 

träpluggen, som täppte till flaskhalsen, och såg så bevekande på mig.” (s.16) Men i 

Grammatikovs film har Anden bara ett huvud med ett långt vitt skägg och inte alls någon 

famn som Bosse kan krypa upp i. Det är istället Bosse som får hålla sig fast i Anden medan de 

färdas över Stockholm och ut i rymden. Tidigare i filmen har man fått se en närbild på en 

drake som Benkas pappa byggt till sin son, och man kan ana en viss likhet mellan draken och 

anden. De har båda långt vitt skägg och enbart ett ansikte och de färdas lätt över hustaken. 

   I Glasblåsarns barn ges också ett tecken. Efter att Albert fått sälja sitt glas till härskaren, 

vill han ge Sofia en gåva. Hon får en ring. ”Hon stod där i månskenet och hennes blickar 

sjönk ner i stenens glittrande djup som i ett öga.” (s.25) Vad man senare kan ana, är att det är 

korpen Klokes nattöga, som har hamnat i ringen. Det visas både i filmen likväl som det 

beskrivs i boken, som om stenen blinkar. Kloke hade från början två ögon, ett dagöga, varmed 

han såg allt det ljusa och lyckliga i livet, och ett nattöga som kunde skåda det mörka, hemska 

och onda. När Flaxa får syn på ringen så förstår hon vad som kommer att ske: 

 

– Du bär en ring på ditt finger, Sofia. Om olyckan drabbar dig en dag, så 
ska du sända mig den ringen, och jag ska hjälpa dig, var du än må vara. 
Glöm inte mina ord! Sänd mig ringen! (s.30) 

 

Ett öga som kan skåda in i framtiden och se allt det mörka i människan. Kloke är som hans 

namn anbefaller, en klok fågel. Han flyger ut och kunskapar, men utan sitt nattöga så ser han 

inte hela bilden då ingenting är enbart rosenrött. Att Sofia får en ring är inte så konstigt, då 

hennes problem består i att hon inte kan mäta sin rikedom i annat än ägodelar. Hon önskar 

sina barn ett bättre liv, medan Albert anser att de har det bra som de har det. 

   Resorna genom dag och natt kan läsas som en faktisk resa eller, som många tolkat dem, som 

en resa till barnens undermedvetna.32 I boken Mio min Mio tar gestalter från den verkliga 

världen plats i Landet i fjärran. Fader Konungen är en förfinad version av Benkes pappa, Tant 

Lundin blir Jum-Jums mor, Hästen Kalle Punt blir Miramis och Jum-Jum är Benkas alterego. 

” Och framför mig på gången stod… ja, jag trodde nästan det var Benka. Men det var det inte. 

Det var Jum-Jum.” (s.26f) Grammatikov har genom att låta samma skådespelare spela Benka 

                                                
 
32 B.la. Vivi Edström och Lisa Källström diskuterar resorna som resor in i det undermedvetna. 
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som spelar Jum-Jum visat att han plockats med från Stockholm till Landet i Fjärran. Men där 

slutar också överföringarna av karaktärer från den ena världen till den andra. Bara Bosse och 

Benka finns med i Landet i Fjärran under annan identitet. De andra karaktärerna spelas av 

olika skådespelare och därmed saknas den nyckel som i texten hjälper oss förstå att samma 

karaktärer finns i båda världarna.  

   I Glasblåsarns barn är det inte lika lätt att upptäcka de olika sätt man kan läsa texten på.  

Karaktärerna i Önskestad kan utan problem röra sig mellan de båda världarna. Samtidigt som 

man kan ana att Sofia och Härskarinnan har ett band emellan sig. De är båda olyckliga och 

önskar sig en tillvaro tvärtemot den de lever i. Härskarinnan önskar att hon fick behålla sina 

önskningar och Sofia vill att hennes skall slå in. På så vis är världarna spegelbilder av 

varandra. Spegeln och skuggan är symboler som Gripe ofta använt sig av under sitt 

författarskap. Lisa Källström skriver i boken Spegelbarnen, att speglarna ses som ett medel 

för att bli medveten om själslivet. I Glasblåsarns barn markerar spegeln dels barnens 

ensamhet men den är också ett sätt för barnen att bli medvetna om sitt undermedvetna. Alla 

känslor som de förträngt då de vistats i Huset, känslor som inte varit efterfrågade eftersom de 

setts som tillhörigheter i hushållet kommer fram i mötet med barnen i speglarna.33 

 

Men en dag var förväntan borta i spegelbarnens ansikten: där fanns bara  
ängslan och sorg, och då blev Klas och Klara skrämda. Själva fick de allting  
och hade det ju så bra, och nu tyckte de synd om spegelbarnen. De ville göra  
något för dem, ville ta på sig deras sorger. Och de kände att de hade gjort det,  
utan att de visste hur det gått till. […] Ty det var spegelbarnens okända sorger  
de bar – inte sina egna. (s. 65) 

 
 

Grönros visar mötet med spegelbarnen så som det beskrivs i boken. Klas och Klara ser två 

barn komma gående mot sig i en lång korridor. De springer mot dem och möts vid spegeln. 

Att Huset tär på barnen visas tydligt, då Grönros jobbar mycket med känslor och att få 

publiken att se hur barnen förändras. Deras tack till konungen blir allt mindre entusiastiskt ju 

längre tid som går. De skrattar och pratar mindre och de blir allt mattare. 

   De gör en resa genom dag och natt, och oavsett om man ser resan som en resa till en verklig 

plats eller som en resa till det inre, så är resan viktig. Det är en resa i tid och rum, som vi får 

följa med på både i ursprungstexten och i filmatiseringen.  

 

 

                                                
 
33 Källström, Lisa, Spegelbarnen, Stockholm: 1992, s.19. 
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Vägen mot kunskap 

Resan för Bo Vilhelm Olsson, slutar inte då han finner sin fader konungen. I tusen och tusen 

år har det varit bestämt att det är han som skall rädda Landet i fjärran ifrån den onde riddar 

Kato. Men detta vet inte Mio då han anländer till Gröna ängars ö. Berättelsen avslöjar lite i 

taget och för varje ny person Mio träffar förs berättelsen allt närmre sin kärna. Stugorna spelar 

en viktig roll i Astrid Lindgrens text. Vivi Edström pratar om dem som delmål, där sagan förs 

framåt genom att lite av hemligheten avslöjas och för varje stuga kommer Mio längre bort 

från konungens slott på Gröna ängars ö och närmre Landet utanför och Kato.34 Mio besöker i 

ursprungstexten fyra stugor: Jum-Jums, Nonnos, Jiris och sist väverskans stuga. Det är hos 

väverskan han förstår att det är han som måste förinta ondskan: 

 
Riddar Kato! Jag var så rädd för honom. Så rädd, så rädd! Men nu stod jag där vid  
stugan och hörde sorgfågel sjunga, så hände det något märkvärdigt med mig. Jag  
visste plötsligt, varför jag hade ridit genom Dunkla skogen i natt. Bortom Dunka  
skogen började gränsmarkerna till landet utanför. Och det var dit jag egentligen  
skulle. Jag skulle dit och strida mot riddar Kato, fastän jag var så rädd, så rädd.(s.82f) 

 

Då stugorna spelar en så viktig roll i boken, kan man undra varför de inte har en likadan 

ställning i den filmatiserade versionen. Grammatikov har valt att bara visa två stugbesök. Det 

första gör Mio och Jum-Jum hos Jiri och hans syskon. Där träffar de också Nonno och får 

varsin flöjt. Det andra och sista stugbesöket är väverskans stuga. Liksom i boken är det där 

som Mio förstår och beslutar sig för att han måste bege sig till Landet utanför. Antagligen har 

just de stugorna fått vara med i filmatiseringen, därför att de tillför något fysiskt till 

berättelsen. Hos Jiri berättar ”Brunnen som viskar” sagan om prinsen och hans följeslagare 

som rider genom Dunkla skogen och Mio och Jum-Jum får med sig ”Brödet som mättar 

hunger” och vatten från ”Källan som släcker all törst”. I boken får de dock brödet och vattnet 

hos Nonnos farmor(s.49f), men eftersom hennes stuga inte tagits med i filmen, har 

Grammatikov valt att ge Mio och Jum-Jum dessa hjälpmedel hos Jiri. Väverskan syr in det 

magiska tyget i Mios mantel. Utan hjälpmedlen skulle berättelsen få ett annat slut. De är 

således svåra att bortse från vid en adaption. De andra stugbesöken som Mio gör i 

ursprungstexten har en mer psykologisk inverkan. Till exempel besöket hos Jum- Jum där han 

får äta plättar och sylt, något han fantiserat om att folk gjorde i de upplysta fönstren den kväll 

han satt ensam i Tégnerlunden: 

 
 

                                                
 
34 Edström, Barnbokens form, s.52. 
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Alla hade gått hem för att äta middag. Det var skumt i parken och det regnade  
lite. Men i husen runtomkring lyste det överallt. Jag kunde se, att det lyste i  
Benkas fönster också. Nu satt han där inne och åt ärter och plättar tillsammans  
med sin pappa och mamma. (s.14) 

 

Genomgående har Grammatikov valt att bortse från det psykologiska och det själsliga i 

Lindgrens text. Edström diskuterar genren som Mio min Mio bör tillhöra och hon menar att 

den inte är en saga. Berättelsen bygger mycket på folksagans struktur men har också 

influenser från barndeckaren och mysterieboken och kan även läsas som en riddarsaga, där 

Mio drar ut med sin väpnare Jum-Jum för att döda ondskan.35 Det är således inte fel av 

Grammatikov att låta filmen bortse från den psykiska dimensionen och istället koncentrera sig 

på sagonerven i texten. Men de som läst Astrid Lindgrens text och förväntat sig samma 

mångtydighet och kraft i filmatiseringen har många gånger känt sig besvikna. Recensionerna 

för Grammatikovs arbete har ofta varit skarpt kritiska. Helena von Zweigbergk, Expressen, 

skrev: ”Tyvärr har också den sovjetiske regissören Vladimir Grammatikov gjort en 

konventionell och lite kantig film. Landet i Fjärran och Landet utanför ser ut som det brukar i 

de flesta sagor, som schablonbilder från sagans land. Så också kläderna. Kungens utstyrsel, 

till exempel, ser ut som en maskeraddräkt från Buttericks…”36 Barn har ofta svårare att 

uppfatta psykiska influenser och metaforer i berättelser. De tar det mesta bildligt. Ett hjärta av 

sten, som Kato har, är just ett hjärta av sten och inte som vuxna kan tycka en beskrivning av 

en hård och känslokall person. Att Grammatikov undvikit att överföra de psykiskologiska 

inslagen från Lindgrens text till sin film, kan kanske ha att göra med just barns svårigheter att 

uppfatta det psykiska. Han har vid överföringen velat göra en film som riktar sig till barn och 

som ska uppskattas av en bred publik. Det var en stor satsning internationellt då han 

producerade filmen och många miljoner i kostnad för produktionen. Filmen vågar kanske inte 

ta ut svängarna och därmed riskera att mista sin publik. En mer psykologiskt gestaltande 

filmatisering hade krävt annorlunda framförande. Att göra någonting eget är alltid en 

chansning som kan bära eller brista och filmatiseringen av Mio min Mio är en god överföring 

av riddarsagan Mio min Mio, men är inte, och kommer aldrig att bli det samma som Astrid 

Lindgrens mångfasetterade bok. Och varför skulle Grammatikov sträva efter att göra 

någonting som redan gjorts?  

   I Glasblåsarns barn finns också fyra delmål som för berättelsen närmre sin kärna. Varje vår 

åker Albert till Marknaden för att sälja sitt glas. Vid första marknaden köper Härskaren glas 

                                                
 
35 Edström, Barnbokens form,s.53. 
36 Åhlander, Lars, Svensk filmografi 8, s.??? 
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av Albert och får syn på barnen. Det är början på berättelsens framåtskridande mot mötet med 

ondskan. Vid tredje marknaden förs barnen bort och vid den fjärde återförenas de med sina 

föräldrar igen. Grönros har valt att behålla marknaderna i sin filmatisering. De är alla viktiga 

och utgör mötesplats för de båda världarna.  

 

Det onda och det goda 

Det onda och det goda, det mörka och det ljusa, är element som ofta förekommer i sagor. De 

är varandras motpoler och möts i slutet av berättelsen för en sista kraftmätning. I Mio min Mio 

möter Mio till slut den onde riddar Kato i en strid med det flammande svärdet han fått av 

Katos egen svärdsmidare. 

 

 Då rev han upp sin svarta sammetsrock över bröstet. – Se till att du träffar hjärtat,  
skrek han. Se till att du hugger rakt genom mitt hjärta av sten. Det har skavt där  
inne så länge och gjort ont. Jag såg in i hans ögon. Och i hans ögon såg jag något  
underligt.  
   Jag såg att riddar Kato längtade att bli av med sitt hjärta av sten. Kanske  
var det så att ingen hatade riddar Kato så mycket som riddar Kato själv.  
   Jag väntade inte längre. Jag lyfte mitt flammande svärd, jag lyfte det så högt och  
jag sänkte det så djupt i riddar Katos förfärliga hjärta av sten.  
   I samma ögonblick var riddar Kato försvunnen. Han var borta. Men på golvet låg  
en hög av sten. Bara en hög av sten låg där. Och en klo av järn.  
   På fönsterbrädet i riddar Katos rum satt en liten grå fågel och hackade på rutan.  
Den ville visst komma ut. Jag hade inte sett fågeln förut, jag vet inte, var den hållit  
sig gömd. Jag gick fram till fönstret och öppnade det, så att fågeln kunde flyga ut.  
Och den kastade sig upp i luften och drillade och var så glad. Den hade nog suttit  
i fångenskap länge.  
   Jag stod kvar vid fönstret och såg fågeln flyga. Och jag såg att natten var slut och  
att morgonen hade kommit. (s.162f) 

 

Man kan tydligt i citatet ovan se hur Astrid Lindgren arbetar med folksagomotiv som grund, 

men sätter in dem i nya sammanhang. I folksagan är den onda helt igenom ond, men Lindgren 

ger Kato ett mänskligt drag.37 Mio blir, samtidigt som han befriar sin fader konungens land 

från Katos våld, också Katos befriare från ondskan. Hela den ovanstående scenen är märklig 

på många sätt. Den visar ondskan från en annan sida än vad som är vanligt. Riddar Kato, som 

är ondskans skepnad, är själv en fånge i ondskans makt och hans hjärta har skavt och gjort 

honom illa länge. Katos hjärta är gjort av sten. Lindgren använder ordet sten som en synonym 

till det onda. Ordet sten förekommer i olika konstellationer 33 gånger i boken. Men också 

orden mörk och svart förekommer i olika varianter för att beskriva det onda (svart, 56 ggr och 

mörk, 43 ggr). Barnen i Lindgrens författarskap är ofta förnuftigare än de vuxna. Det är de 

                                                
 
37 Eriksson, s.82 
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som med sin fantasi och sin energi lyckas besegra det onda. Och det är just barnen som riddar 

Kato tillfångatar och förvandlar till svarta fåglar, eller ger ett hjärta av sten. Att ha ett hjärta 

av sten är att vara förstenad. Vivi Edström menar att boken i grunden handlar om just 

försteningen i livet. ”Många barn kämpar tidigt mot förkvävning och förstening i mödan att 

bygga upp en livsåskådning.”38säger hon. Men boken har så många bottnar att det är svårt att 

sätta en etikett på vad vi kan lära oss av den.  

   Kato har inget uttalat utseende i Astrid Lindgrens bok. Han beskrivs genom känslorna han 

ger sin omgivning och som det mörker som dödar naturen. Vad läsaren vet om honom är att 

han har ett hjärta av sten och en klo av järn istället för en hand. Det är ett medvetet stilistiskt 

drag hos Lindgren. Hon låter läsaren själv bilda en uppfattning om hur Kato ser ut och bjuder 

därmed in läsarens fantasi. Grammatikov har försökt att följa bokens upplägg genom att inte 

avslöja Katos yttre. Då hans namn uttalas, blåser vindar och mörkret faller. Men vid mötet 

mellan honom och Mio, har han varit tvungen att visa Kato i helfigur. Det är Christopher Lee 

som spelar den onde riddar Kato, och han har givits ett yvigt vitt hår och en svart klädsel. 

Trots att han är en skicklig skådespelare så ter sig mötet mellan Kato och Mio inte som den 

kamp som utspelas i boken. Till skillnad från boken så har Grammatikov valt att lägga till 

några repliker då Mio skall sticka svärdet i riddar Katos bröst: 

 

– Kom ihåg Prins Mio, även om du dödar mig så kan inte ondskan förintas. En 
annan Kato kommer, å en till å en till, och vad kan du göra åt det? Ingenting! 
Låt mig leva. Ta din trogna vän och far härifrån på din vita häst. Far hem till din 
far. Han väntar på dig. Rid hem, innan det är för sent. 
– Åh nej! Jag kom hit för att döda dig och det ska jag. Och även om du dödar 
mig kommer en annan prins, å en till å en till. 
– Då måste du dö…  

 

Genom den här scenen ändrar Grammatikov på slutet. Kato blir inte längre på samma sätt 

befriad från sina plågor och Landet i Fjärran kan inte på samma sätt pusta ut och leva lyckliga 

i alla sina dagar, då de vet att ännu en Kato återvänder. Skogen kommer att dö igen och 

borgen kommer att återuppstå och inte som Mio säger då han ser ut över stenhögen i boken, 

”En gång ligger den väl gömd under mjuk, grön mossa och ingen vet att därunder ligger 

riddar Katos borg.” (s.174) Det blir en mer realistisk syn på det onda och det goda i 

filmatiseringen, än vad som förekommer i sagornas värld. I verkligheten är det en dröm att 

tänka sig att all ondska ska kunna besegras av de goda och att vi ska leva lyckliga i alla våra 

dagar. Grammatikovs film spelades in efter andra världskrigets sargande av världen och under 
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det kalla krigets tid. Sovjets socialistiska realism hade under lång tid förbjudit konstnärer i 

landet att uttrycka verkligheten på sitt eget sätt om den inte råkade stämma överens med den 

föreskrivna. De tillåtna stilarna var sådana som utgått ur de realistiska och naturalistiska 

traditionerna.39 Kanske ser man den pessimism som tillvaron skapade, i Grammatikovs 

filmatisering?   

   Katos ormögon är centrala i boken vid mötet mellan honom, Mio och Jum-Jum. ”Blicken ur 

hans förfärliga ormögon kröp över oss, medan han funderade lite.” (s.148) Men att det är just 

ormliknande ögon, har Grammatikov inte lagt ner så mycket möda på, som Grönros gjort för 

att spegla Kusken (i Glasblåsarns barn) likhet med en spindel. Grönros arbetar skickligt med 

bildmässiga metaforer. Kusken i Maria Gripes text beskrivs som omänsklig. Han kan röra sig 

ljudlöst genom Huset och det tycks nästan som om hans fötter inte rörde vid marken. ”Här 

smög han sedan omkring som en svart spindel i sitt nät och lurade.”(s.68) Detta har Grönros 

tagit fasta på och låter Kusken vänta på brottslingen i mitten av ett rum, på ett golv med 

mönstret av ett spindelnät. I boken gömmer sig Kusken i ett skåp och väntar på att ertappa den 

som krossar glaset i Huset, men detta, som inte har någon avgörande roll för utgången av 

historien, har således tagits bort för att istället visa hans likhet vid en spindel med hjälp av 

grafiska medel. För att inte publiken skall missa golvets likhet vid ett nät och Kuskens 

spindelskepnad, så förklarar berättaren (voice-over) att han gillrar en fälla för glaskrossaren så 

som en spindel spinner sitt nät, varpå kameran filmar ovanifrån då Kusken sätter sig på en stol 

i mitten av det mönstrade golvet.  

   Det är Klas som krossar glaset. Att han krossar glaset för att det ligger någonting och skaver 

i hans undermedvetna, nämns aldrig explicit i texten, men Grönros tycks ändå ha velat visa 

den psykologiska sidan av Gripes text. Klas gråter i början av både boken och filmen, över att 

hans fars glas slås sönder. Ändå slår han under sin vistelse i Huset sönder allt glas. Grönros 

har visat det undermedvetna, saknaden och bristen av kärlek från fadern, som ser glaset som 

det vackraste och viktigaste och sätter det framför sina barn, genom att låta Klas slå sönder 

allt glas utan minsta min, tills han kommer till en vas som hans far gjort. Han håller upp den 

och tittar på den då Kusken ertappar honom. Klas tappar glaset i golvet och blir lika 

förkrossad som glaset krossat. Genomgående har Grönros alltså valt att arbeta med den 

psykologiska sidan av Gripes roman. Detta val har han gjort på samma sätt som Grammatikov 

valt att inte filmatisera de psykologiska aspekterna av Astrid Lindgrens Mio min Mio. 

                                                
 
39 http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialistisk_realism 
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   Nana är otvetydigt den karaktär som gestaltar ondskan i Glasblåsarns barn. Anders 

Marklund skriver att ”Nana gestaltas ful och fet, hon saknar måttfullhet, ödmjukhet, vänlighet 

och mycket annat som anses höra till mänsklig godhet.”40 Och det är just vad hon är i både 

ursprungstexten och filmatiseringen. Ann-Cathrin Palme som spelar Nana är skrämmande i 

sin roll som den fule och elaka systern till Flaxa. Hon smaskar, skriker och knarrar med rösten 

på de rätta ställena. Kampen mellan de båda elementen godhet och ondska, är en kamp som 

utspelar sig på det psykiska planet. Det är inte, som Mios och Katos kamp, en kamp med 

svärd, utan en kamp där de mäter sina krafter genom att stå emot den andres. Genom att 

gestalta ondskan och godheten som syskon, har Maria Gripe visat hur nära de båda sidorna 

står varandra. De stirrar in i varandras ögon och skådar djupt in i den andres natur:  

 
Nana skälver till men framhärdar ännu. Hennes blick är också förfärlig att  
skåda, men den är ändå bara ond, bara elak, bara grym. Medan Flaxas är en  
orkan, ett eldsprutande berg, en jordbävning, men förblir ändå sällsamt blå  
hela tiden och oberörd som en sommarnattshimmel. Det är en blick som  
aldrig slocknar. (s.134) 

 

Flaxa vinner kampen och det goda har segrat. Men hon segrar inte enbart därför att hon är 

god, utan lika mycket för att hon kan se både det ljusa och det mörka i livet. ”Det är vackert 

att kunna se livets dagsidor, visst är det, men äkta vis är bara den som också ser 

skuggsidorna.” (s.18) Gripes visdomsord i andra kapitlet återspeglas alltså i slutstriden. 

   Grönros har valt att lägga till ringen i sista kampen. Han låter Flaxa bära ringen och Nanas 

blick fångas av dess skimmer. Vi vet att det är Klokes nattöga som hamnat i ringen Sofia köpt 

på marknaden. Nana fängslas av ondskan hon ser, men bleknar då korpen Kloke flyger iväg 

med ögat. Nana kan bara se ondska och kan därmed inte se hela bilden. Flaxa kan se både 

dagsidor och skuggsidor och är därmed visare än vad Nana är. 

   Både Mios och Flaxas seger slutar med att en fågel släpps fri. I Mio min Mio är det en fågel 

som länge varit fånge i Katos hjärta av sten och i Glasblåsarns barn är det Nanas fågel Mimi, 

som suttit fången i en bur. Fågeln har länge varit en symbol för frihet och genom att den 

släpps ut och flyger iväg symboliserar den friheten och godhetens besegrande av ondskan. De 

båda fåglarna flyger ut genom ett fönster och stiger mot skyn i både böckerna och filmerna. 

De släpps från fångenskapen hos ondskan. 
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4. AVSLUTNING 

 

Den här framställningen har haft för avsikt att tydliggöra de problem som uppkommer vid 

adaptioner från text till film. Genom en kortare inblick i forskning som gjorts kring 

adaptioner, kan vi se olika lösningar på de konflikter som uppstår vid en filmatisering av en 

redan välkänd litterär förlaga. Text och film är två skilda medium som försöker mötas. Medan 

text är ett enkelspårigt medium så kan filmen använda sig av många effekter för att visa sin 

publik vad den vill ha. För film handlar mycket om att behaga sin publik. Det är få regissörer 

som vågar gå emot strömmen och riskera att publiken sviker. 

   Magisk realism ligger inte långt från verkligheten. Grammatikov kan sägas på många sätt ha 

fört Astrid Lindgrens text Mio min Mio närmre verkligheten. Han har konsekvent i sin 

filmatisering av ursprungstexten valt att låta den psykiska sidan utebli och istället låta 

riddarsagan i berättelsen få större utrymme.  

   Att filma det undermedvetna är svårt. Regissören kan visa känslor genom uttryck, musik, 

ljussättning och kameravinkel. Men att visa själva tanken eller känslan är desto svårare. 

Musik, stämning och uttryck påverkar oss olika. Vi ser en person som gråter och tänker på 

våra egna erfarenheter av samma känslotillstånd. Grönros har ändå valt att försöka spegla de 

psykologiska och känslomässiga dragen i Gripes text. Genom skickliga och genomtänkta 

bildmässiga metaforer och noga avvägda reduceringar har han gjort en nära överföring av 

ursprungstextens budskap. Men är det precis samma budskap som texten förmedlar? Geoffrey 

Wagner valde att dela in regissörernas valmöjligheter i tre olika kategorier (överföring, 

kommentar, likhet), där han menar att det är möjligt att göra en överföring som ligger nära 

ursprungstexten. Men om vi istället för att se filmatiseringen som en direkt överföring av 

ursprungstexten, försöker se adaptioner mer i Genettes tappning, som en hypertext, förstår vi 

att texttrogenhet inte är så eftersträvansvärt som många länge ansett. Mio min Mio och 

Glasblåsarns barn är båda hypertexter med hypotexter som förebilder. Lindgren och Gripe 

använde sina litterära kunskaper och sina samtida erfarenheter för att skriva ursprungstexten, 

likväl som Grammatikov och Grönros filmatiserar texten utifrån sina kunskaper om textens 

ursprung och sina egna erfarenheter. De båda filmatiseringarna som tagits upp i arbetet är 

således olika på många sätt. Inte bara därför att de valt att koncentrera sig på olika delar av 

ursprungstexterna, utan också därför att det handlar om två skilda regissörer, två skilda 

personligheter – även två skilda kulturer. 
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   I analysdelen av denna uppsats har jag försökt att närmare titta på olika lösningar som 

regissörerna valt eller tvingats välja för att visualisera den skrivna ursprungstexten. De har 

båda utgått från texter som bygger på mötet mellan två världar. Någonting som kan vara svårt 

att gestalta på samma sätt som i en text. Grammatikov har valt att skala bort mer än vad 

Grönros gjort i sin filmatisering, men Mio min Mio är ändå ingen okomplicerad film.  

   Genom att ägna tid åt att titta på texter som filmatiserats, kan man lära sig mer om hur texter 

fungerar och är uppbyggda. Det är således en obefogad oro gällande populärkulturens 

övertagande av de litterära institutionerna. Istället för att avfärda filmen, borde man försöka 

lära sig någonting av den. Vad har en text som inte en film kan visa, vad har filmen som inte 

texten har möjlighet till och hur kan man överföra de litterära metaforerna till film? 

   De båda regissörerna har valt att använda ursprungstextens författares namn i filmens titel. 

Det är ett sätt att urskilja adaptionen från andra adaptioner eller för att påvisa dess ”äkthet” 

gentemot författarens text. Det signalerar att det faktiskt är Astrid Lindgrens Mio min Mio 

eller Maria Gripes Glasblåsarns barn som man kommer att få se på filmduken. Marklund 

säger att, ”Upphovsmannens, eller karaktärens namn används som publikfångande varumärke, 

och förment garant för ett gott innehåll.”41 Filmadaptioner och ursprungstexter står i nära 

förbund med varandra, och att använda författarens namn i filmens titel är ett publikfångande 

varumärke. Men att tro att man kommer att få se Lindgrens eller Gripes text på filmduken 

kommer att göra de flesta besvikna. För en regissör är det varken önskvärt eller möjligt att 

göra en exakt överföring av ursprungstexten. Filmadaption är och bör ses som en ny skapelse 

med avstamp i förlagan.  
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Bilaga  
 

Landet som icke är 
 
 
 

Jag längtar till landet som icke är, 
ty allting som är, är jag trött att begära. 
Månen berättar mig i silverne runor 
om landet som icke är. 
Landet, där all vår önskan blir underbart uppfylld, 
landet, där alla våra kedjor falla, 
landet där vi svalka vår sargade panna 
i månens dagg. 
Mitt liv var en het villa. 
Men ett har jag funnit och ett har jag verkligen vunnit –  
vägen till landet som inte är. 
 
I landet som icke är 
där går min älskade med gnistrande krona. 
Vem är min älskade? Natten är mörk 
och stjärnorna dallra till svar. 
Vem är min älskade? Vad är hans namn? 
Himlarna välva sig högre och högre,  
och ett människobarn drunknar i ändlösa dimmor 
och vet intet svar. 
Men ett människobarn är inget annat än visshet. 
Och det sträcker ut sina armar högre än alla himlar. 
Och det kommer ett svar: Jag är den du älskar 
och alltid ska älska. 
 
   Edith Södergran, 1925 

 


