
En riktig klassiker 

Vad kännetecknar en framgångsrik berättelse? Det tror jag beror helt på vad det var för 
epok. De flesta gillar något som sticker ut. En riktigt klassiker innehåller något nyskapande 
och spännande. Något som fångar ens intresse, en berättelse man kan sätta sig in i 
snabbt och aldrig vill sluta läsa för att man vill veta hur det går för t.ex. Romeo och Julia i 
sista akten. En framgångsrik berättelse ska helst innehålla något som intresserar alla men 
det är inte så lätt att uppnå. 

Jag kan slå vad om att vissa berättelser som är skrivna i modern tid kommer att leva kvar 
om 100 år eller mer. Några exempel är Harry Potter, Sagan Om Ringen, Twilight och 
Hungerspelen. Twilight och Hungerspelen sticker inte ut lika mycket som de första två 
titlarna. Harry Potter och Triologin: Sagan Om Ringen tror jag kommer fånga mångas 
intresse lång tid framöver.  

Berättelsen om den berömda Harry Potter har redan existerat i över 15 år utan att en enda 
dag har passerat då den inte nämnts. Just att Harry Potter har levt kvar kan bero på att det 
var något ”nyskapande”. Det har inte gjorts förut. Trollkarlar, övernaturliga krafter, 
mugglare, dementorer och gud vet vad. Jag har alltid gillat konceptet med trollkarlar och 
övernaturliga krafter och fastnade direkt för filmerna. Inte förrän jag själv började läsa 
böckerna förstod jag vad de riktiga fantasterna jublade över. Böckerna är bra, riktigt bra 
och nästan bättre än filmerna. Dock, än en gång, är det inte för alla... Vad gör dem så bra 
egentligen? Språket, storyn, karaktärerna? Jag älskar allt! Karaktärerna är underbara och 
man kan se dem framför sig. Den irriterande, uppnosige, blonde killen med bakåtslickat 
hår, Draco Malfoy, eller den smarta, klipska brunetten med huvudet på skaft, Hermione 
Granger. Språket kan man bara le åt, speciellt när Hagrid talar. Jag beundrar när man 
blandar talspråk med skrivspråk för att man ska få en speciell känsla. Det blir väldigt roligt 
att läsa och det känns verkligt. 

Sagan om ringen, Sagan om de två tornen, Sagan om konungens återkomst och The 
Hobbit. En värld jag aldrig försökt sätta mig in i men som är väldigt omtalad och älskad av 
alla åldrar. Än en gång återkommer ordet ”nyskapande”. Har det gjorts förut? Knappast. 
Kommer samma story speglas i andra berättelser? Troligen, men inget kommer att 
överträffa det J.R.R. Tolkien åstadkom. En värld med hobbitar, alver, krigare och en otäck, 
blek Gollum. Massvis med krig, de går och går och efter några timmar undrar man om de 
inte är framme, men nej. Nya hinder dyker upp, nya strider, typiskt för medeltiden. 

Folket vill gärna hålla fast vid traditioner men efter några hundra år tröttnar man. De börjar 
letar efter det där speciella, intressanta, nya och utmanande för epoken. 
Vem bestämmer egentligen vad som är en riktig klassiker? Som t.ex. nuförtiden, ska man 
lyssna på folket eller juryn som sitter och delar ut priser för ”årets bästa bok”? Jag tror om 
man kombinerar båda frågorna får man ett komplett svar. Att mötas på mitten brukar bli det 
bästa. Folk är kinkiga, men en klassiker förblir alltid en klassiker. 


