
Vad är en riktig klassiker?

Det är inte mycket som krävs för att en bok ska bli en klassiker. Dock är kraven inte 
särskilt lätta att uppfylla. Även en erfaren författare kan tänkas kämpa med dom (vi=de 
oss=dem). Det är just det som kännetecknar en klassiker som att boken är ärlig, att 
författaren vill framföra ett budskap och att boken är unik. 

En klassiker ska läsas hela tiden. Dess sidor ska läsas utav varje generation och dess 
genomslagskraft ska nå människor oavsett kön eller ålder. Både unga och gamla ska 
förstå men hur boken tolkas ska vara upp till varje enskild person. Med detta menar jag 
självfallet inte att man ska kunna relatera till boken och dess historia, men berättelsen ska 
vara gripande på något sätt. Den ska fånga läsaren och behålla honom eller henne där. 
Boken ska få alltså läsaren att alltid komma ihåg dess historia och budskap. 

När boken är avslutad och förstådd ska den ha en betydelsefull effekt på läsaren. Det finns 
inga regler eller normer för hur man ska känna efteråt. Det är hur budskapet tolkas som 
bestämmer det. Efter jag avslutat diverse klassiker har jag antingen känt mig stolt och 
nästan mäktig, lycklig, klok och vis eller enbart genuint berörd. Den verkan ska en 
klassiker leta efter i läsaren. 

Det som åstadkommer och fullgör detta är författarens sätt att skriva och bokens innebörd 
och budskap. När man läser en målande skriven text fångas man lättare och flyter med i 
berättelsen. Man har lättare att bygga upp en bild i huvudet vilket gör allting mycket mer 
intressant och motiverande. Boken ska även framföra ett budskap, antingen konkret eller 
abstrakt, som ska slå läsaren. Det är budskapet mest ska påverka läsarens effekt efter att 
boken är avslutad. 

Om allt detta uppnås i en bok kommer den högst troligen snart att bli en sann klassiker. 
Den kommer att alltid vara en bok som älskas och är känd bland både unga och äldre. Det 
är en riktig klassiker. 

För att en sådan bok ska skrivas tror jag det är viktigt att det inte bara är läsarna som blir 
berörda. Även för författaren ska det vara en känslosam resa att skriva den. På så sätt blir 
den ärlig och unik.


