
Min bok och tidsandan (Uppgift 10)
Jane Austens bok ”Förnuft och känsla” är skriven under epoken romantiken och är typisk 
för sin tidsperiod. Romantiken betonar känslan på bekostnad av förnuftet. Romantiken är 
en reaktion på upplysningen. Det kan man se i ”Förnuft och känsla”; Marianne bortser 
från att överste Brandon är i hennes mammas ålder utan utgår ifrån sina känslor för 
honom. Hon väljer att leva med honom trots hans ålder eftersom de älskar varandra.  

Man märker också att Jane Austen är emot att kvinnor inte har arvsrätt. Systrarna 
Marianne, Elinor och deras mor mrs Dashwood får inte ärva något när deras far 
respektive man dör. Istället får systrarnas giriga halvbroder både huset och den magra 
förmögenheten. Austen fick sin inspiration från verkligheten eftersom kvinnor inte hade 
arvsrätt vid tidpunkten hon skrev boken. Kanske såg hon några av sina grannar ha 
samma problem som familjen Dashwood i boken. Eftersom Austen mestadels höll sig 
hemma tog hon förmodligen inspiration från händelser i sin närhet. 

De flesta karaktärerna i boken framställs som giriga och elaka. T.ex. så övertygar 
systrarna Dashwoods svägerska deras bror om att han gör rätt i att strunta i att dela med 
sig av arvet. Båda systrarna blir även förälskade men svikna. Detta är typiskt för 
romantiken eftersom man under romantiken hävdar att människan är ond. 

Jane Austen bodde självvalt ganska isolerat på en prästgård och rörde sig inte utom sin 
egna vänskapskrets. Detta ledde till att hon fick en begränsad inspirationsmiljö till sina 
böcker. Ändå kunde hon utifrån sitt perspektiv skriva böcker som speglade tiden mycket 
bra. 

Även om Austen skrev böcker under romantiken var hon inte en romantiker. Hon menar att 
hon bara skrev böcker som speglade verkligheten. Romantiken handlar inte bara om 
böcker; det handlar också om människorna. Människorna handlar efter vilken epok det är. 
Under romantiken tyckte man att man skulle bete sig på ett speciellt sätt och därför 
gjorde de det. Detta sätt speglade epoken man levde under och böckerna som skrevs. 
Människorna agerade likadant som karaktärer i böckerna under tidsperioden eftersom de 
tyckte att det var rätt sätt att handla på. Dessutom är det förmodligen ganska vanligt att 
man försöker identifiera sig med huvudkaraktären i sin favoritbok och även försöker 
efterlikna denne. 

Om Austen bara hade skrivit ner vad som hänt en familj under en tid hade det nog liknat 
en bok skriven under romantiken ganska mycket. Sedan beror det förstås också på vad 
som händer familjen. En författare kan oftast inte skriva en bok som speglar verkligheten 
helt eftersom olika händelser är olika vanliga inom olika epoker. 
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