
Recension (Uppgift 8)
Förnuft och känsla - en bok späckad med händelser
Den klassiska boken ”Förnuft och känsla” skriven av Jane Austen har genom årtionden 
varit en hyllad bok av läsare i olika åldrar. Berättelsen utspelar sig på landsbygden i 
England. Mr Dashwood avlider och hans fru och döttrar tvingas flytta. Gården ärvs av Mr 
Dashwoods son från ett tidigare förhållande. Fru Dashwood och döttrarna Elinor, 
Marianne och Margret får klara sig på den magra förmögenheten de själva sparat ihop 
till. 

Familjen flyttar till en liten stuga på landsbygden där handlingen mest kommer att utspela 
sig kring Elinor och Marianne. De nya grannarna, sir John Middleton och hans hustru, är 
ett udda par med vilda barn. Familjen Middleton älskar fester och familjen Dashwood får 
chans att träffa mängder av olika människor. Det blir aningen svårt att hänga med i 
handlingen och att hålla reda på alla de olika namnen som nämns under alla 
middagsbjudningar och fester. 

De olika gästerna och alla från sir Johns vänskapskrets bjuder på en härlig blandning av
kärlek från olika håll. Elinor handlar mest utifrån sitt förnuft och visar mestadels lugna 
känslor. Marianne å andra sidan känner starkt och handlar därefter. Jag upplever det som 
att Elinor också får starka känslor men att hon har bättre självkontroll är Marianne. 

Både Marianne och Elinor blir förälskade och drabbas av hjärtesorg. På 1800-talet hade 
inte kvinnor någon arvsrätt och man kan genom hela boken antyda en nyans av Austens 
åsikter. Man märker det såväl vid mr Dashwood den yngres ärvande av gården som vid 
kvinnornas tankar om bra giftemål; att Austen föraktar samhället och kvinnors avsaknad 
av arv. Kvinnorna måste ta hänsyn till de tänkbara fästmännens tillgångar innan de 
förlovar sig för att kunna leva någorlunda ansenligt. 

Även om Elinors och Mariannes stora kärlekar sviker dem så tycker jag att de har en 
förvånande stor fallenhet att förlåta; även i fall som jag skulle anse oförlåtliga. Trots 
systrarnas sorg försöker både släkt och vänner att para ihop dem med olika gentlemän. 
Boken kan bli lite desperat och det verkar som att bara man blir gift så löser allt sig. 

Både i ”Förnuft och känsla” och ”De tre musketörerna” agerar karaktärerna ståtligt, hövligt  
och graciöst. De bugar för varandra och väljer sina ord med stor omsorg. Nu för tiden kan 
man tycka att det är aningen komiskt men på 1800-talet var det så man behandlade sina 
medmänniskor. 

Boken är hyfsat bra och lättläst. Det som är sämre med boken är att den innehåller 
många små händelser vilket leder till att boken blir osammanhängande. På grund av att 
den är osammanhängande upplever jag inte att man kommer till ett klimax.
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