
Min bok och tidsandan.
Jag har läst Don Quijote av la Mancha. Boken är skriven i början av 1600-talet. Det här var 
precis i början av renässansen, men man märker inte det på det sättet som man tänkt sig. 
Renässansen handlade om att man ville titta tillbaka på och försöka återskapa antiken. 
Man tyckte att medeltiden varit en mörk tid och man tyckte att den låg emellan två större 
epoker. Eftersom boken är skriven under renässansen skulle man kunna tro att den tar in 
mycket idéer och karaktärer från antiken, men det gör den inte. Den har faktiskt ingen 
koppling till antiken över huvudtaget. Istället har författaren Cervantes valt att förlöjliga 
medeltiden. Under medeltiden fanns det riddare och många av böckerna och mycket av 
litteraturen som skrevs då handlade om just riddare. Det Cervantes gör är att han tar Don 
Quijote och gör honom galen. Han skriver om alla hans tokiga upptåg och framställer 
riddaryrket som någonting löjligt. En annan unik sak som Cervantes gjorde när han skrev 
boken var att han lät det gå upp och ner för Don Quijote. Under medeltiden var den gode 
alltid god. Boken är skriven på det sättet så att Don Quijote inte bara gör gott, utan har gör 
endel elaka saker också.

Med vinden i ryggen. 
Boken som handlar om Don Quijote av La Mancha är en tidlös klassiker. Den skrevs på 
1600-talet och har blivit väldigt känd. Man säger att det är den första riktiga romanen. 
Boken är som sagt var gammal men det finns nyare och kortare versioner. Originalet hade 
över 100 kapitel. Boken är skriven av Miguel de Cervantes, och en rolig sak att veta är att 
han har skrivit in sig själv i boken. Även där är han den som skrev ner Don Quijotes 
äventyr.

Det hela börjar med att Don Quijote, som är en fattig adelsman, börjar läsa en väldig 
massa riddarromaner. Han läser så många att de förvränger hans sinne och han tror att 
han är en vandrande riddare. Han ger sig själv namnet Don Quijote och han rekryterar en 
bonde i byn till att vara hans vapendragare. Sancho Panza, som han heter, lockas av 
riddarens löften om rikedomar och ståthållarskap. Männen ger sig ut på äventyr, och något 
av det mest kända är när Don Quijote slåss mot väderkvarnar som har tror är riddare. De 
fortsätter sedan ut på fler äventyr och tokigheter. Hela tiden ger Don Quijotes idéer och 
hans syner upphov till nya bataljer. 

Boken i sig är, enligt mig, väldigt bra. Den version jag har läst trycktes 1965, men det 
gjorde inte mig så mycket. Jag tycker att handlingen går framåt i ett bra tempo, kanske 
något långsamt, och man har lätt att hänga med. Det som inträffar och de äventyr som de 
båda männen är med om gör att boken kan bli något av en bladvändare. Jag tyckte väldigt 
mycket om att läsa om vad Don Quijote gör och jag tyckte också om bokens språk. Jag 
gillade också de kommentarer som då och då kom från Sancho men också från Don 
Quijote. Språket var lite äldre och det gjorde att ordvalen och formuleringarna var väldigt 
speciella. Jag rekommenderar definitivt att läsa en lite äldre upplaga för jag tycker att det 
ger han helt annan känsla. Även om språket är lite märkligt så känns det verkligen som att 
man läser den äldsta romanen i världen. Däremot är inte alla helt nöjda med slutet. Jag 
tänker inte avslöja något, men jag har hört att man tycker att det är något abrupt. 


