
Uppgift 10. Min bok och tidsandan- Tom Sawyer

Jag har läst boken Tom Sawyer skriven av Mark Twain. Boken kom ut år 1876 under 
epoken realismen. Under realismen ville man skriva berättelser som var så realistiska som 
möjligt. Man skrev mest om hur människans liv såg ut i vardagen. Ofta var de många 
karaktärer med i handlingen. Realismen kom som en reaktion på epoken Romantiken där 
man skrev mycket mer övernaturliga och fantasifulla böcker. Samtidigt som realismen 
hände det mycket med samhällsutvecklingen. Många hade det svårt och levde i fattigdom. 
Det var också vanligt med barnarbete. Under den här tiden skrevs det många böcker om 
hur folk hade det och om hur samhället ser ut. 
Mark Twain växte upp under namnet Samuel Langhorn Clemens i Missouri, Florida. Under 
den tiden var Missouri en slavstat och Mark växte upp med att ha slavar omkring sig 
eftersom både hans pappa och morbror hade ett flertal slavar. Han var mycket i 
slavkvarteren och lyssnade på slavarnas historier om spöken och andar och han lekte 
mycket med slavbarnen. Hans mest kända böcker är Tom Sawyers äventyr som kom ut år 
1876 och Huckleberry Finns äventyr som kom ut 1884. 
Tom Sawyer handlar om en pojke som bor i en liten stad vid namn St. Petersburg vid 
Mississippifloden i södra USA där han leker varje dag med sina kompisar. Genom 
berättelsens gång får man lära känna många karaktärer och man får uppleva hur det var 
under den tiden. 
Mark Twain har använt sig av sitt eget liv som inspiration till boken så man kan säga att 
Tom är egentligen en yngre version av Mark. 
I boken har Toms moster en liten neger(man sa så på den tiden) pojke till slav vid namn 
Tim som arbetar hos familjen. 
Tom bor med sin moster Polly eftersom hans egen mamma har dött och han får hjälpa till 
mycket hemma genom att arbeta med att måla stängsel m.m. Jag tror Mark Twain fick 
inspiration till just detta eftersom hans egen pappa dog när han var tolv och efter det blev 
han tvungen att börja arbeta för att klara sig. Han började med att arbeta som lärling hos 
en tryckare på lokaltidningen.
Boken beskriver vänskapen mellan den fattige pojken Huckleberry Finn och Tom Sawyer. 
Huckleberry Finn hade inte många vänner. De andra barnen inte fick leka med honom 
eftersom han var fattig. Tom och Joe var hans enda vänner. 
Boken handlar också om hur pojkarna blir vittne till ett mord. De är rädda att mörda ska 
komma och hämnas om de avslöjar honom och pojkarna svär en ed i blod att aldrig 
avslöja vad de sett.  
Boken ger en bra beskrivning på hur det var att leva i sydstaterna på den här tiden. Det 
förekom aga i skolan, flickor och pojkar var väldigt uppdelade och att även barn fick arbeta 
hårt. Boken beskriver också om hur slavsamhället såg ut. 
Tom Sawyer blev en klassiker för att det var en väldigt ovanlig bok. Den är skriven ur ett 
barns perspektiv och hur ett barn ser på världen. Det var inte så vanligt på den här tiden. 

Elin Wreifält
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