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Felix Herngren och Robert Gustafsson fixade det.  Att föra över en bok som gjort
succé till film är en utmaning. Alla har sina bilder av karaktärerna, miljöerna. En
komedi  har  dessutom flera  fallgropar.  Det  är  en  svår  konst  att  göra  bra  komedi.
Filmen har bra fart, är rolig och tokig på rätt ställe. Och kanske framför allt: det är
mer än en komedi, det är en varm film om vänskap. Robert Gustafsson bevisar vilken
skicklig skådespelare han är. Han gör rollen som hundraårige Allan seriöst och med
värdighet, han förlöjligar inte den gamle mannen.

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann är en roman från 2009 av
Jonas Jonasson. Romanen som är hans debutroman blev 2010 års mest sålda bok i
Sverige. Boken vann Iris Ljudbokspris för Årets bästa ljudbok 2010. Pocketversionen
utkom i april 2010, och hamnade snabbt på förstaplats på pockettoppen hos bland
annat Bokus, Pocket Shop och Bokia.

Den  skruvade  berättelsen  i  boken  kan  kortfattat  beskrivas  så  här:
Allan  Karlsson  ska  fylla  hundra  år,  och  på  hans  födelsedag  är  det  fest  på
ålderdomshemmet.  Både kommunalrådet  och lokaltidningen är  inbjudna. Trots sin
imponerande ålder är Allan pigg, och eftersom han inte är så intresserad av kalaset
kliver han istället ut genom fönstret och försvinner sedan iväg på mängder av äventyr.
Bland annat blir han ombedd att vakta en väska, som han sedan råkar få med sig och
han får plötsligt både poliser och knarklangare efter sig.

Parallellt  med de äventyr Allan råkar ut  för  efter  rymningen berättas även Allans
livshistoria, fylld med andra äventyr. Han äter middag med den blivande presidenten
Harry S. Truman, liftar med Winston Churchill, åker flodbåt med Mao Zedongs fru
och vandrar i flera månader över Himalaya.

Filmen är definitivt årets julfilm som kommer att locka fram skratt hos både gammal
och ung. Robert Gustafsson maskerad till hundraåring är helt suverän.

Det har varit en utmaning för regissör Felix Herngren att fånga alla dessa skiftande
miljöer i film: från svenska landsorten till Moskva, Paris och koncentrationsläger och
vidare världen runt. Ändå har inspelningen enbart gjorts på två platser: Trollhättan
och Budapest.



Det är roligt och det är skruvat och det är välgjort. Samtidigt som vi får skratta får vi
en stycke 1900-talshistoria. Allan Karlsson har ju fått vara med på en kant i många
stora historiska händelser under 1900-talet. Han har träffat presidenter, deltagit i krig,
skakat  hand med presidenter,  spionerat  på diktatorer  och kan rentav ha uppfunnit
atombomben. Säger han.

Om jag ska klaga på något  så  har  det  inte  med filmen att  göra utan människors
förväntningar.  Filmen  är  rolig,  men  på  ett  vuxet  vis.  Sjuåringar  kan  visserligen
komma in på filmen, eftersom elva årsgräns betyder att barn mellan sju och elva år
kommer in i sällskap med en vuxen. Jag tror dock inte att barn i den åldern får ut så
mycket av filmen. Den är rolig men det mesta är sådant som vi vuxna skrattar åt.


