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Abstract The purpose of this Master’s thesis is to investigate and describe the 

literary life of Madame de Staël,  during the period of  the French 
Revolution and the time shortly after. My intention is  to do research on 
her impact and influence. I also want to examine her effect on Swedish 
literary society, with special references to Swedish authors. 

  
The method used is a qualitative one, where I have studied nonfiction 
and fiction connected with the field, for example Mme de Staël’s own 
writings, which I make use of to illustrate the phenomena.  
 
During this period the society was dominated by patriarchical values and 
patterns of life. This was challenged by Mme de Staël and other female 
writers which occur in this study, who struggled for emancipation and 
better circumstances  for women. Thus I considered it fruitful to apply a 
perspective strongly influenced by feminist and gender theory. 

 
The results of the study show that Mme de Staël, despite women’s 
subordinated situation, had an influential role in European society; 
through her literature, but also through her well-known salon and 
concern for political affairs. The study also shows, that Swedish literary 
society was affected by her activity, as were female authors in their 
future production and work for women’s liberation. 
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INLEDNING   
 
Idé och inspiration   
 
En dag i september 1999 strosar jag lite lojt i en bokhandel i Göteborg. Mina blickar fal-
ler på en rar liten bok, Kära Madame de Staël - litet romanporträtt av den famösa 
författarinnan - jag köper den. Göteborgsförfattaren Evert Lundström utkommer lagom 
till sin sjuttiofemårsdag den 28 september med denna bok, vilken handlar om Mme de 
Staëls vistelse i Göteborg några dagar under försommaren 1813. Lundström säger i 
Göteborgs-Postens recension om huvudpersonen Mme de Staël, att ”hon var inte bara 
fruktad och beundrad författarinna utan också intrigmakerska av stora mått. Hon hatade 
Napoleon och kallade honom `le petit homme´ - den lille mannen”. 1 
 
Något år senare ägnar jag mig åt litteraturvetenskapliga studier och vi läser Gösta 
Berlings saga av Selma Lagerlöf. Jag lägger särskilt på minnet stycket när Gösta kör 
Anna Stjärnhök till balen. I släden har de med sig tre små böcker bundna i rött band. De 
förföljs av vargar och en är otäckt nära; ”då tog Gösta madame Staëls Corinne och 
slängde i gapet på honom”.2 Resan slutar väl, men handlingen i sig har blivit föremål för 
olika symboltolkningar. Händelsen stannar kvar hos mig, jag funderar över 
författarinnan till denna roman Corinne ou de l´Italie och vad hon har för inverkan på 
litteraturhistorien.  
 
Nyfikenheten är väckt, för att jag nu skall vända mig till några för mig i stunden till-
gängliga uppslagsverk. I en något åldrad Nordisk Familjebok från 1906, men med ståen-
de auktoritär ställning, läser jag att ”Madame de Staël har haft stort litterärt inflytande 
genom att förbereda den romantiska perioden i Frankrike. Hon […] gjorde sina lands-
män bekanta med främmande kulturer, framförallt den tyska, genom att hänvisa till och 
förstående skildra olika samhälleliga och litterära förhållanden i Europa”. 
    Det låter intressant, vad säger nu mina Bra Böckers lexikon från 1981 om henne. Jo, 
att Mme de Staëls ”salong i Paris var ett centrum för oppositionen mot Napoleon”, att 
”hon var fiende till Napoleon och tvingades emigrera. Med De la Littérature  (1800) och 
De l`Allemagne (1810) banade hon väg för den franska romantiken. I sina romaner, 
Delphine (1802) och Corinne (1807), predikar hon känslans rätt och kvinnans 
frigörelse”.  
 
Så kommer Carl Magnus von Seth ut med Guldburen 2001. Denna romantiserade bio-
grafi, skildrar en stark kvinna som väcker uppseende för mer än tvåhundra år sedan. 
Nationalencyklopedin från 1995, menar att ”hennes märkliga personlighet och hennes 
författarskap gjorde henne känd, beundrad och fruktad”. 
    Jag noterar och reflekterar över hennes betydelse, därför väljer jag nu att i samband 
med min magisteruppsats genomföra en studie av hennes verksamhet, samt samman-
koppla henne med det svenska samhället och svenska kvinnliga författarpionjärer. 
Naturligtvis är mitt ingångsläge subjektivt då jag utvalt henne till studieobjekt, men jag 
skall givetvis förhålla mig så objektiv som möjligt för att inhämta rättvis information. 
 
 

                                                 
1 Blomgren, Rolf 1999. Recension i Göteborgs-Posten  991026. 
2 Lagerlöf, Selma 2002. Gösta Berlings saga, s. 61. Kanske fick Selma Lagerlöf inspiration till händelsen 
av att Madame de Staël var i Sverige 1812-13. 
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Problemställning 
 
Bakgrund 
 
I Frankrike vid slutet av 1700-talet och början av 1800-talet lever Anne Louise 
Germaine Necker (1766-1817), dotter till Suzanne och Jacques Necker. Fadern är 
periodvis finansminister och närmaste man till Ludvig XVI. Germaine växer upp då 
franska revolutionen härjar. Det är en föränderlig tid; en politisk omvälvande period. 
Under sina uppväxtår sitter hon vid sin mors sida när hon håller litterär salong för tidens 
kulturella. Germaine går i sin mors fotspår som värdinna i litterär salong, då hon ut-
vecklar en god förmåga att uttrycka sig muntligt. Hon författar romaner, tragedier, av-
handlingar och är en flitig brevskrivare. Germaine gifter sig med den svenske diplo-
maten Erik Magnus Staël von Holstein. Hennes uppväxt, den position hon erhåller som 
gift, det samhällsskikt i vilket hon rör sig, samt den karaktär hon utvecklar leder till att 
hon har inflytande och möjlighet till makt och hon engagerar sig politiskt och kulturellt. 
När franska revolutionen blir för hotande flyr hon till familjegodset Coppet i Schweiz. 
Germaine företar många resor, bland annat till Tyskland, där hon blir inspirerad av det 
litterära samhällsklimatet och vill genom eget författarskap föra in nya strömningar i 
den franska litteraturen. Denna resa utmynnar i arbetet De l´Allemagne 1810, där hon 
framhåller den tyska romantiken, framför den franska salongskulturen. Hon är inte rädd 
att sticka ut hakan politiskt. Hennes litterära salonger blir politiska mötesplatser under 
revolutionsåren, hon blir bitter fiende med Napoleon Bonaparte och tvingas leva lands-
förvisad i många år. Germaine har även idé om att Sverige och Frankrike skall enas un-
der samma krona genom Jean Baptiste Bernadotte och föra steget närmare mot ett enat 
Europa. Madame de Staël3 är en framträdande kvinna i Frankrike och hon blir en 
förebild, representant för en fri och oberoende kvinna, speciellt för de litterärt 
verksamma kvinnorna i förverkligandet av sina drömmar, och hon stimulerar till 
efterföljd av senare tiders litteratörer.  
 
Staël och Sverige 
 
Mme de Staël befinner sig sammanlagt tio år i landsflykt,4 på grund av fiendskap till 
Napoleon. Av dessa tio tillbringar hon knappt ett år i Sverige, 1812-1813, vilket är den 
tid föreliggande studie leder fram till. Hon vistas nio månader i landet och förflyttar sig 
mellan Stockholm, Uppsala och Göteborg. Hon har under åren haft förbindelse med 
landet genom hennes svenske make ambassadören i Paris, Erik Magnus Staël von 
Holstein, 5 men försäkrades vid giftermålet att inte behöva leva i Sverige. I samband 
med detta arbete är det således intressant att utforska varför hon vid denna tidpunkt 
väljer att resa till Sverige. Sheilagh Margaret Riordan6 framhåller två huvudanledningar 
till besöket, dels vill Mme de Staël sörja för sina barns framtid, vilka är svenska med-
borgare, hon har också politiska ärenden då hon arbetar med kampanjen mot Napoleon. 7 
                                                 
3 Staël; svensk uttal [sta:l], franskt uttal [stal], tyskt uttal [?ta:l]. Beträffande tillämpningen av Madame de 
Staëls namn i uppsatsen använder jag mig av några olika sätt beroende på handlingens framställning; 
dessa är Madame de Staël, Mme de Staël, Staël eller endast hennes förnamn Germaine.  
4 Dessa tio år skildrar hon i boken Tio år i landsflykt, orig. Dix anées d´exil, 1810-1813. Utg. postumt 
1821. 
5 År 1786 gifter sig Anne Louise Germaine med Erik Magnus, 1749-1802. 
6 Sheilagh Margaret Riordan framlade 1996 en doktorsavhandling vid the University of Maryland 
Capturing the north, om Mme de Staëls påverkan på Sverige. 
7 Riordan, Sheilagh Margaret 1998. “Politics and Romanticism: Germainde de Staël´s Forgotten Influence 
om Ninteenth-Century Sweden”, s. 334. 
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Med sig i bagaget har hon även ett manuskript av den av Napoleon förbjudna boken de 
l´Allemagne,8 vilken hon efter vistelsen i Sverige, för med sig till England och låter 
trycka om där. 
 
Innan hennes besök i Sverige påverkar hennes roman Delphine9 diskussionerna hos 
Uppsala-romantikerna, fosforisterna.10 Riordan noterar att de flesta svenskar vid tiden 
känner till Mme de Staëls stora inflytande, men att Staël ändå ofta känner sig missför-
stådd under sin vistelse i Sverige.11 Mme de Staël utvecklar en okonventionell livsstil 
och utmanar männens traditionella områden genom sitt samhälleliga och politiska 
engagemang. Hon tvekar inte att uttrycka sina åsikter offentligt. När hon kommer till 
Sverige utgör hon ett hot mot kvinnornas traditionella roller i Stockholms societet, 
skriver Riordan. 12 
 
Jag har tidigare inte funnit mycket information angående denna period i hennes liv, men 
under nuvarande insamling av källmaterial, visar det sig att Sheilagh Margaret Riordan, 
forskare från USA, tillbringat tid i Sverige under åren 1995-1996 för att forska kring 
Mme de Staël och hennes förhållande till Sverige. Denna forskning resulterade i en av-
handling, vilken är användbar för mig. Mitt intryck understryks av Riordans erfarenhe-
ter; att detaljer kring denna tid hos Mme de Staël har saknats och lämnar ett hål i för-
ståelsen av hennes liv, samt att Staëls engagemang och inflytande inte belysts tillräck-
ligt mycket.13 Riordan har dock, med sin avhandling, bidragit till att fylla ut detta hål 
och önskar att hennes forskning kan leda till vidare förståelse, samt uppmuntra till 
ökade studier. Riordan erfar att Mme de Staël själv inte har producerat nämnvärt mycket 
angående sin vistelse i Sverige, vilket hon ställer sig frågande inför och försöker hitta 
förklaringar till. Hon finner å andra sidan tydliga bevis för Staëls betydelse för roman-
tikens spridning i Europa, samt i utvecklandet av 1800-talets svenska kulturliv.14  
 
Staëls influenser på svenska kvinnliga författarpionjärer 
 
Några tidiga kvinnliga författarpionjärer i Sverige är Sophie von Knorring, Fredrika 
Bremer och Emilie Flygare-Carlén. De lämnar alla hemmets privata sfär och kliver ut i 
offentligheten och på den litterära arenan; tidigare männens domäner. De för kvinnors 
talan, genom sin litteratur, men även i det offentliga samtalet; jämlikhet mellan könen är 
vad de alla arbetar för. Dessa kvinnor hör till våra banbrytande svenska författarpion-
järer, men, när dessa kvinnor uppträder, är deras villkor inte likvärdiga männens. Jag 
väljer ut dessa kvinnor för min studie, för att jag tror mig kunna knyta dessa till Mme de 
Staël. Alla har inte personlig kontakt med henne, men Mme de Staëls litteratur och 
följdverkningar av hennes vistelse och offentliga engagemang påverkar dem eventuellt i 
någon riktning. 
 
Sophie von Knorring (1797-1848) är ung flicka när hon möter Mme de Staël första gån-
gen i Stockholm. Hon skildrar Staëls besök i romanen Illusionerna 1836, vilken delvis 

                                                 
8 Presenterar l´Allemagne längre fram i uppsatsen. 
9 1802, tidigt exempel på romantisk estetik. Handlar om en ung kvinnas kärlek till en gift man vilket leder 
till bådas undergång. 
10 De svenska nyromantikerna med Atterbom i spetsen, uppkallad efter sin tidskrift Phosphores. 
11 Riordan 1998, s. 333. 
12 Riordan 1998, s. 334. 
13Riordan 1998, s. 333. 
14 Riordan 1998, s. 333. 
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bygger på his torisk grund.15 Romanens huvudperson Ottilia, är förväntansfull när hon 
skall introduceras för första gången i det offentliga livet, vilket skall gå av stapeln på 
Amarantherordens bal. Denna bal har dock skjutits upp i väntan på den kända 
författarinnans ankomst, men nu är dagen änt ligen kommen;  
 

Fru Staël förd af den artiga Stormästaren inträder. Men, o ve! Nu ramlade en illusion! Hos henne 
fanns icke ett drag av Corinne eller Delphine. Hon var en corpulent fru, mycket ramassée, utan 
tecken till grâce i  sina rörelser, med ett alltid bakåt lutadt hufvud som tycktes med sina qvicka 
spelande ögon jemnt titta i taket, hvaraf kom, att hennes mun alltid stod halföppen, äfven när hon 
icke talade; men det var inte ofta. Af hennes klädsel fäste man sig nästan endast vid de tunga, 
tjocka, brokiga turbaner, hon vred om hufvudet, och som nästan tycktes hänga på nacken, der 
Kammarjunkar P. försäkrade, att hela hennes genie ligger, >>alldeles som i ett knyte>>.16 

 
Sophie von Knorring är exalterad inför mötet med den kända författarinnan, men ned-
tecknar senare ändå en sådan skildring. Riordan anser att Mme de Staël blir felbedömd i 
Sverige, att landet inte har intellektuell och moralisk beredskap för en sådan kvinna.17 
Jag avser att studera om detta är Knorrings bestående intryck, eller om det finns 
ytterligare influenser som hon tagit till sig och utvecklat som författare.  
 
Med Fredrika Bremers (1801-1865) publicerande av Famillen H*** 18 lockas andra till 
efterföljd och den inhemska romanproduktionen tar fart i Sverige. Vid romandebuten 
finns ingen kvinnlig romantradition som Bremer kan hämta inspiration ifrån, men Mme 
de Staël finns som förebild, framhåller Birgitta Holm. Mme de Staël ”har inte bara som 
i Corinne, ställt en skapande kvinna i centrum och antytt vilka rikedomar som skulle 
förlösas om kvinnan blev en fri varelse. Hon har också, både i Corinne och i andra verk, 
lärt ut att kvinnans egen omedelbara upplevelse av tvång och begränsningar i uppväxten 
kan generaliseras. Att kvinnans direkta erfarenheter kan definieras som sociala och kul-
turella lagar. Detta arv tar Fredrika Bremer upp både i Famillen H*** och i sin senare 
verksamhet”. 19  
 
När Emilie Flygare-Carlén (1807-1892), debuterar 1838, är både Knorring och Bremer 
etablerade. Maria Löfgren undersöker20 hur Flygare-Carlén hanterar rela tionen mellan 
könen och kvinnans situation i sina romaner. ”Den melodramatiska intrigromanen öpp-
nade vägar för Flygare-Carlén och hennes kolleger att behandla delvis nya frågeställ-
ningar och ämnen som den idealrealistiska romanen av Fredrika Bremers typ inte på 
samma vis medgav.”21 Inom den estetiken diskuterar hon relationen mellan könen, samt 
kvinnans verklighet i 1800-talets samhälle. Mme de Staëls Corinne, som självständig, 
intelligent, bildande och kreativ huvudperson, har haft stort inflytande på 1800-talets 
kvinnliga författare. Hon är även trolig förebild för Flygare-Carlén och hennes roman-
figurer i bl.a. Kyrkoinvigningen i Hammarby och En natt vid Bullar-sjön.22 Löfgren 
menar att det inte finns så mycket emancipatorisk diskussion i Flygare-Carléns verk, 
men hon använder ”romanens möjligheter att sätta idéer i rörelse, dels genom karak-

                                                 
15 Se inledning av Theres Kessler Agdler i Knorring, Sophie von, Illusionerna, s. IX. 
16 Knorring, Sophie von 2000. Illusionerna, s. 64. 
17 Detta citat är ofta använt vid beskrivning av Mme de Staël. Återkommer till svenskarnas uppfattning av 
henne längre fram i uppsatsen, bl.a. diskuterad av Sheilagh Margaret Riordan. 
18 Publiceras i häfte II och III av Teckningar utur hvardagslifvet 1830-31. 
19 Holm, Birgitta 1981. Fredrika Bremer och den borgerliga romanens födelse, s. 192. 
20 Löfgren, Maria 2003. Emancipationens gränser: Emilie Flygare-Carléns 1840-talsromaner och 
kvinnans ställning. 
21 Löfgren 2003, s. 157. 
22 Diskuterar detta i stycket om Emilie  Flygare-Carléns författarskap. 
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tärernas handlingar och dels genom estetiken och genreperspektivet”. 23 Flygare-Carléns 
sista bok Ett köpmanshus i skärgården (1860) brukar betraktas som hennes mest radi-
kala inlägg i diskussionen om kvinnans ställning, och brukar förklaras med att hon in-
fluerats av Fredrika Bremer.24 
 
Min redogörelse belyser att Mme de Staël för tvåhundra år sedan är en känd person, 
samt att hon är en tänkbar förebild för svenska kvinnliga författare. Hon verkar ändå till 
viss del bortglömd idag och okänd för många. Hennes person och hennes insatser 
passerar mest flyktigt förbi, t ex vid studier av Litteraturvetenskap/-sociologi vid 
högskola/universitet. Kanske är det så att hon är orättvist placerad i skymundan och att 
hennes influenser är mer betydelsefulla än vad som framhålls idag. Riordan anser att det 
är dags att omvärdera Staëls nordiska förbindelser och göra en ny utvärdering av 
betydelsen i de historiska dokument som har delgivit oss mycket av vår uppfattning om 
henne.25 
 
Mot bakgrund av ovanstående är det betydelsefullt att ta del av Mme de Staëls tidiga en-
gagemang inom det kulturella och litterära fältet. Hon har möjligheter att umgås med ti-
dens intellektuella och inflytelserika personligheter. Andra länders kulturer stimulerar 
henne och diskussioner som förs utanför Frankrikes gränser utvecklar hon och sprider 
vidare. Mme de Staël är inte rädd för att kritisera sitt eget lands kulturella och litterära 
klimat, i de fall det enligt henne leder till en vidareutveckling. Hon gör många långa re-
sor i Europa; Riordan skriver att Mme de Staël längtar efter intellektuell stimulans som 
nya destinationer kan erbjuda henne, men saknar samtidigt spänningen i Paris. Riordan 
framhåller även att Staëls erfarenheter av ut länningar, främlingsskap, samt hennes exil 
är grundläggande element för hennes tillvaro och produktion och förser henne med 
idéer.26 Mme de Staël inser även vikten av öppna samtal, kritik av nyuppsatta pjäser, 
nyutkomna texter, samt möjligheten att påverka samhället via litteraturen, personliga 
kontakter, maktens män och inflytelserika kvinnor. Någon gräns mellan hennes privata 
och hennes offentliga person är svår att urskilja. 
 
 
Syfte 
 
Jag ämnar genomföra en studie ur ett bokhistoriskt perspektiv, där jag utgår från Mme 
de Staëls liv och verk i det samhälle vi finner i Frankrike i slutet av 1700-talet och bör-
jan av 1800-talet. Med ett genus teoretiskt perspektiv, avser jag att studera hennes idéer, 
intentioner och verksamhet. Vad har Mme de Staël för betydelse för sin omgivning, 
kommer hon att påverka den litterära och kulturella utvecklingen? Under vilka villkor 
verkar hon i de litterära och kulturella miljöerna, påverkas dessa av att hon är kvinna?  
    Studien skall även innefatta Sverige och delar av de litterära och kulturella miljöerna, 
vid perioden innan Mme de Staëls vistelse i landet, samt under den tid hon vistas i 
Sverige. Jag ämnar studera Mme de Staëls influenser, vad som händer i det litterära 
etablissemanget, samt vad hon för med sig av sina värderingar och intentioner till det 
svenska samhället. 
    Jag avser också att studera om Sophie von Knorring, Fredrika Bremer och Emilie 
Flygare-Carlén påverkas av Mme de Staël. Har Mme de Staël någon inverkan på deras 

                                                 
23 Löfgren 2003, s. 279. 
24 Löfgren 2003, 12. 
25 Riordan, Sheilagh Margaret 1996. Capturing the north , s. 350f. 
26 Riordan 1996, s. 347. 
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författarskap och i deras roller i klivet från privat till offentlighet? Påverkar Mme de 
Staëls engagemang inom emancipationen dessa författarpionjärer i deras banbrytande 
arbete för fria intellektuella kvinnor? 
 
 
Frågeställningar 
 
Ovanstående syfte sammanfattas i följande frågeställningar: 

- hur kan Mme de Staëls liv och verksamhet beskrivas,   
- hur kommer hennes betydelse för det svenska litterära etablissemanget till 

uttryck, 
- i vilken utsträckning och på vilket sätt influeras svenska kvinnliga 

författarpionjärer av Mme de Staël. 
 
Dessa frågeställningar avser jag att besvara ur ett bokhistoriskt perspektiv, samt med 
genusvetenskaplig teori och historisk metod. 
 
 
Avgränsningar 
 
Mme de Staël har både en skönlitterär och en facklig produktion. Det har också skrivits 
mycket om henne. Jag avgränsar mig till att samla empiri, i första hand av det som har 
utgivits om henne och hennes verk och produktion, samt hennes insats i det litterära och 
kulturella samhället. Hennes egna verk använder jag för att tydliggöra hennes liv och 
verksamhet. När det gäller de svenska kvinnliga pionjärerna gäller samma förhållande. 
 
Jag inhämtar i huvudsak information via sekundärkällor på de nordiska språken, samt 
engelskspråkig litteratur. Det rör sig om äldre källor, tidsmässigt nedtecknad nära hän-
delsernas period, men även litteratur som är skriven på senare tid, då forskning pågår 
som ligger i sfären för detta arbete.27 
    Genom studier av Mme de Staël, observerar jag de kulturella och litterära miljöerna. 
Jag väljer även övrig litteratur som berör samhälle, politisk utveckling, ekonomisk ut-
veckling, sociala förhållanden, kvinnors villkor och kulturella utövande. Motsvarande 
urval gäller även för de svenska kvinnliga författarna. 
    Källorna omfattas av: skönlitterära texter, t.ex. biografier, facklitteratur inom områ-
det, artiklar, analyser, uppsatser, avhandlingar, forskningsrapporter mm. 
 
Geografiskt avgränsar jag mig till Frankrike och Sverige, samt vissa av de platser där 
Mme de Staël eller andra aktörer befinner sig. 
    Mme de Staël är en politiskt aktiv kvinna som ständigt intrigerar för att om möjligt 
styra utvecklingen. Jag ämnar inte fördjupa mig i politiska analyser, utan endast beröra 
ämnet där det är av betydelse för min studie.  
    Ofta kommer Mme de Staëls gärningar i skymundan för hennes amorösa sida. Många 
män gör hennes bekantskap, de fascineras av hennes person, hon söker hos dem kärlek 
och lycka i livet. Männen i hennes liv lämnar jag utanför min studie. Dock finns behov 

                                                 
27 Ett litterärt sällskap grundades 1929 i Frankrike. Föreningen är aktiv och bedriver aktuella 
föreläsningar och sammankomster kring studier av Mme de Staël, Société des études staëliennes, 
www.stael.org 
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att framhålla några, då flera av hennes nära manliga vänner även är intellektuellt bety-
delsefulla.  
    Undersökningsperioden följer Mme de Staëls levnad 1766-1817. Studien behandlar 
Mme de Staël i Frankrike. Den leder också fram till den tid då hon vistas i Sverige 
1812-13, samt då tidiga kvinnliga pionjärer verkar, från sekelskiftet 17-1800-talet och 
några decennier framåt. 
 
 
Teori och metod 
  
Uppsatsen förankras i ämnet bokhistoria, vilket ingår i kursen Bok- och bibliotekshisto-
ria tillhörande grundutbildningen Biblioteks- och informationsvetenskap vid Biblioteks-
högskolan i Borås. Inom ämnet utforskar man historien, bl.a. genom att förstå och söka 
förklaringar på samhälleliga fenomen, internationellt som na tionellt. Arbetet är således 
en historisk studie av Mme de Staëls liv och verksamhet. Via ett genusteoretiskt 
perspektiv, tar jag fasta på det bokhistoriska perspektivet i samtidens litteratursamhälle. 
    Robert Darnton framhåller att ämnet bokhistoria idag mer och mer börjar accepteras 
som en egen betydelsefull disciplin, där syftet är ”att förstå hur idéer har överförts ge-
nom trycksaker och hur exponeringen för det tryckta ordet påverkat människornas tank-
ar och beteenden under de senaste femhundra åren”. 28 Darnton ser hur bokhistoriens 
specifika ämne, utvecklats genom flera olika discipliners gemensamma intresse i kom-
munikationsprocessen. Forskare inom olika fält har sett behovet i att skapa ett separat 
forskningsfält, vilket omfattar ”historiker, litteraturvetare, sociologer, bibliotekarier och 
alla andra som ville förstå boken som en kraft i historien”. 29 Lars Furuland har skapat en 
kommunikationsmodell för att åskådliggöra den litterära processen, vilket är värdefullt 
för bokhistorien, men även för litteratursociologin. Han tecknar ett system mellan pro-
duktion, distribution och konsumtion. Det skall även noga påpekas omvänd ordnings-
följd, för att synliggöra den återkoppling man erhåller. Systemet är användbart både 
inom samtida förhållanden som inom historiska sammanhang. 30 
    Huvudsaklig fokus i föreliggande uppsats ligger på skapandet av Mme de Staëls verk; 
vilka frågor hon är angelägen att belysa, samt läsarnas upptagande av hennes litteratur 
utifrån ett historiskt perspektiv. Distributionen av Mme de Staëls verk berörs även, då 
hennes kanaler periodvis stoppas för att förhindra spridande av hennes litteratur. Dessa 
förhållanden iakttar jag inom Frankrike och Europa, samt inom Sverige. 
 
 
Kvinnorna stiger ut i offentligheten 
 
Kvinnorna har fram till inledningen av det borgerliga samhället, i början av 1800-talet, 
haft låg tillgång till utbildning, samt knappa möjligheter till anställning utanför hemmet. 
Att skriva och leva på sin penna har varit få kvinnor förunnat. Nu infaller dock en 
brytningstid; franska revolutionen påverkar Europa, industrialismen börjar göra sitt 
intåg. Detta leder till ökad inflyttning till städer och arbete på fabriker; en ny borgerlig 
samhällsklass växer fram. Ett intresse för bildning och kunskap utvecklas och en strävan 
att tillgängliggöra litteraturen för den breda allmänheten. De kvinnor som nu har 
                                                 
28 Darnton, Robert 1998. ”Vad är bokhistoria?”. Ingår i Böcker och bibliotek , red Margareta Björkman, s. 
29. 
29 Darnton 1998, s. 29. 
30 Björkman, Margareta 1998. ”Svensk bokhistoria. En forskningsöversikt”. Ingår i Böcker och bibliotek , 
red Margareta Björkman, s. 79 
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möjlighet till avlastning från produktiv verksamhet utanför hemmet, får mer tid till 
litteraturläsning. Romanläsarna hittar vi mellan 1750 till 1800 i första hand i 
borgarklassen och då kvinnor, skriver Erich Schön, i andra hand bland adel och små-
borgare.31 Han menar att kvinnors läsande ingår i ett konsumtionsmönster, vilket blir 
tydligare under 1800-talet, och ”för kvinnornas del uppstår den speciella kopplingen till 
litteraturen väsentligen genom att de – såväl unga flickor som vuxna kvinnor – via de 
litterära fantasiernas medium får surrogatmässigt tillträde till hand lingsmöjligheter som 
kanske mer än förr blivit stängda till följd av epokens differentiering av könskaraktärer 
ute i verklighetens vardagsvärld”.32 
 
På 1960-talet i Tyskland, introducerar Jürgen Habermas sin offentlighetsteori,33 genom 
vilken han utvecklar ”förståelsen av litteraturens funktioner som opinionsbildare och 
samhällskraft”. 34 Johan Svedjedal redogör i ”Litteratursociologi”, för hur Habermas 
genom kritisk granskning av kapitalismens framväxt, ser en ny litterär offentlighet växa 
fram under 1700-talet. Offentligheten är den zon där allmänheten möts för diskussion 
och debatt. Habermas urskiljer, hur denna offentlighet, i ett framväxande kapitalistiskt 
samhälle, blir ett forum för ”samhällelig självreflektion”, som fungerar utan statlig 
kontroll över kultur liv och offentlig debatt, vilket varit fallet tidigare. Denna utveckling 
leder till att nya institutioner skapas för att sprida texter på marknaden, t ex litterära 
salonger, bokförlag och bibliotek. Skönlitteraturen blir en medlare mellan privat och 
offentligt. Modellen visar, att med kapitalismens utveckling omformas det litterära 
samhället, och att den är väsenlig för att nå insikt i litteraturens betydelse i dess strävan 
för politisk förändring. Habermas historiska och sociologiska analyser av människors 
samverkan i samhället, och hans kartläggningar om hur borgerligheten skapar en åtskill-
nad mellan det privata och det offentliga, inom det politiska som inom det kulturella 
fältet är av intresse då salongskulturen i Europa ändrar mönster.35  
 
Åsa Arping håller dock upp ett varnande finger angående Habermas teori, i sin avhand-
ling Den anspråksfulla blygsamheten: Auktoritet och genus i 1830-talets svenska 
romandebatt. Hon instämmer i att ”det finns en produktiv kraft i synen på offentligheten 
som jämlik mötesplats, samtalsforum och förmedlande länk mellan familj och stat”, 36 
men som flera feministiska kritiker noterat, kan en för strikt uppdelningen mellan privat 
och offentligt medföra att man förlorar den roll genus har i ett kapitalistiskt samhälle. 
Arping menar, att där Habermas betonar kommunikation mellan människor, visar forsk-
ning idag att dessa samtal istället är konfliktfyllda. Hon anser även att teorins ointresse 
för den intima sfä ren, placerar kvinnan i hemmet, separerad från politik och produk-
tion.37 
 
                                                 
31 Schön, Erich 1998. ”Kvinnors läsning – romanläsare i det sena 1700-talet”. Ingår i Böcker och 
bibliotek , red Margareta Björkman, s. 329. 
32 Schön 1998, s. 329. 
33 Jürgen Habermas (f.1929). Hans stora verk Borgerlig offentlighet utkom 1962, en historisk och 
sociologisk studie hur den tidiga borgerligheten skapar den moderna åtskillnaden mellan privat och 
offentligt. Jag använder mig av två utgåvor i uppsatsen: 1998 samt 2003. 
34 Svedjedal, Johan 1998. ”Litteratursociologi”, s. 83. 
35 Habermas, Jürgen 2003. Borgerlig offentlighet , s. 35-62. 
36 Arping, Åsa 2002. Den anspråksfulla blygsamheten: Auktoritet och genus i 1830-talets svenska 
romandebatt, s. 20. 
37 Arping 2002, s. 20. Arping lyfter bl.a. fram Anna Nordenstams avhandling (2001), Begynnelser: 
Litteraturforskningens pionjärkvinnor 1850-1930. Den handlar bl.a. om hur kvinnor träder in i det 
litterära fä ltet och vilka strategier de använder. Hon åskådliggör hur kvinnornas betydelse ökar inom den 
offentlighet som samtidigt teoretiskt utestänger dem. 
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Eva Lis Bjurman framhåller Rousseaus uppfostringsskrifter och La nouvelle Héloïse, 
samt Mme de Staëls Corinne, till att höra till det offentliga samtalet under 1800-talets 
första del. 38 Ellen Moer anser att Corinnemyten symboliserar den framträdande kvinnan 
som fängslar sin publik.39 ”Att Corinne hyllas offent ligt (dvs. av ett helt samhälle) för 
sin bildade och kreativa natur är en viktig nyckel för att förstå Mme de Staëls inflytande 
på 1800-talets kvinnolitterära tradition”, 40 menar Löfgren i sin studie.  
Mme de Staël är en förgrundsfigur inom salongskulturen då hon förändrar innevarande 
konventioner med avseende på privat kontra offentligt område. Även aktuella svenska 
kvinnliga författare utmanar konventionen; genom sina pionjärinsatser hörs deras röster, 
deras texter får spridning och en ny syn på kvinnans sociala roll utvecklas. Alla dessa 
infallsvinklar behandlas längre fram i arbetet.  
 
 
Feministisk problematik     
 
Föreliggande studie genomförs med ett genus teoretiskt perspektiv, vilket leder mig in 
på diskussioner om feministiska teorier, maktstrukturer och begreppsdefinitioner. 
  
Mary Wollstonecraft (1759-1797) är en av föregångarna i arbetet för kvinnans 
jämställdhet och hon brukar framhållas som västerlandets första feminist. Till försvar 
för kvinnans rättigheter kom ut 1792 och anses vara ett av kvinnohistoriens främsta 
manifest.41 I avslutningskapitlet ger hon förklarande kommentarer till sina åsikter:  
 

Genom att förfäkta de rättigheter som män och kvinnor gemensamt borde kämpa för, har jag inte 
försökt försköna kvinnornas brister. Jag har istället försökt bevisa att dessa är en naturlig följd av 
deras uppfostran och ställning i samhället. Om det stämmer är det väl rimligt att anta att 
kvinnorna kommer att förändras och göra sig kvitt laster och dårskaper, när de blir fria i fysiskt, 
moraliskt och medborgerligt hänseende.  
    Ge kvinnan samma rättigheter som mannen så kommer hon att vilja tävla med honom ifråga 
om dygd. Ty antingen når hon en större mognad när hon blivit befriad eller också måste hon 
rättfärdiga den auktoritet som fjättrar en sådan svag varelse vid hennes plikt.42 

 
Vid slutet av 1700-talet och början på 1800-talet, uppmärksammas de kvinnliga förfat-
tarna i Europa alltmer och dessa pionjärer blir förebilder för andra kvinnor. Men vägen 
är lång, emancipation är en process för kvinnorna som grupp, men även för den enskilde 
individen. Historiskt har kvinnors insatser förtigits, deras tankar undertryckts och ibland 
förlöjligats. Historieböcker, encyklopedier m.m., bygger på mäns uppfattningar om vad 
som är värt att bevara för framtiden. I litterära uppslagsverk kan vi ta del av åtskilliga 
manliga författare och deras villkor.43 Lite utrymme har lämnats till kvinnors prestatio-
ner och litterära författarskap, dessa författare har ofta sammanförts på några enstaka 
                                                 
38 Bjurman, Eva Lis 1998. Catrines intressanta blekhet: Unga kvinnors möten med de nya kärlekskraven 
1750-1830, s. 131-134. 
39 Holm 1981, s. 185. 
40 Löfgren 2003, s. 159. 
41 Mansén, Elisabeth. Förord i Wollstonecraft, Mary. Till försvar för kvinnans rättigheter, s. 7. 
42 Wollstonecraft, Mary 1997. Till försvar för kvinnans rättigheter,  s. 286. 
43 Pil Dahlerup Danmark, har genom sin doktorsavhandling Det moderne gennembruds kvinder 1983, 
varit ett föredöme till framtida avhandlingar genom att ställa sig frågan hur studier av en hel periods 
litteratur kan ske utan att beskriva dess kvinnliga författare. Hon har genomfört en studie av danska 
kvinnliga författares karriärer, i vilken hon förenar ”den feministiska litteraturkritikens attack på manlig 
litteraturkritik och kanonbildning med gynokritikens ambition att göra de kvinnliga – och i 
historieskrivningen dolda – författarna rättvisa”. Se Larsson, Lisbeth ”Feministisk litteraturkritik i 
förvandling” i Staffan Bergsten Litteraturvetenskap – en inledning , s. 115. 
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sidor. Skillnaden mellan de manliga och kvinnliga författarnas villkor börjar nu upp-
märksammas inom forskningen. 44  
Yvonne Hirdman, professor i kvinnohistoria, gör gällande att ”osynlighet var det van-
ligaste ödet som drabbade kvinnor i historieböckerna. Inte kons tigt då, att tidiga kvinno-
historiker talade om kvinnor som både glömda och gömda i historien, dolda (med flit) 
av manliga historiker, kvinnor som nu skulle fram och få sin rättmätiga plats i histo-
rien”. 45 

Feministisk litteraturteori skiljer sig från andra l itteraturteorier genom att den ställer frågan om 
kön . Frågan ställs utifrån ett kvinnoperspektiv, som har som utgångspunkt att könsskillnaden är 
en fundamental, meningsbärande skillnad i samhället, kulturen och språket, och som dessutom 
hävdar att denna skillnad innebär en maktrelation som har gjort kvinnan till den underordnade 
eller `andra´ inom kulturen.46 

 
Ett flertal teorier och tolkningar, som delvis är motstridiga, förekommer inom 
feministisk teori, eller snarare som Irene Iversen uttrycker det, ett teoretiskt fält.47 Man 
kan även se, säger hon, att inriktningarna inom den feministiska litteraturteorin skiftar i 
förhållande med de generella paradigmskiftena. Definition av begreppen kön och genus 
har stort inflytande på den feministiska forskningen. 48  
 
De intellektuella kvinnorna i Europa och Sverige förhåller sig på ett eller annat sätt till 
begreppet ”kön”. Anna Nordenstam uttrycker i ”Det intellektuella genombrottet”, att 
synen på vad som anses manligt och kvinnligt är angeläget för dessa kvinnor som deltar 
i det litterära fältet och själva utgångspunkten för deras projekt.49 I förordet till Gender 
Trouble skriver Judith Butler, ”att vara kvinna tycks i samtida feministisk debatt vara 
detsamma som att ha problem”. 50 Butler plockar isär alla uppfattningar inom feminis-
tiskt och filosofiskt tradition som utgår från att det finns ett naturligt kön. Hon utgår 
från en konstruktivistisk definition,  51 i vilken hon menar att det inte finns någon be-
stämd könsidentitet, utan endast en diskursiv och tillfällig konstruktion av den. 
 

                                                 
44 Anna Williams framhåller i Stjärnor utan stjärnbilder: kvinnor och kanon i litteraturhistoriska 
översiktsverk under 1900-talet 1997, att ”de kvinnliga författarna har haft ett underläge redan från början 
på grund av sitt kön, de har satts åt sidan, särbehandlats och reducerats i 1900-talets litteraturhistoria” (s. 
22f) 
45 Hirdman, Yvonne 1992. ”Vad är kvinnohistoria”, s. 10. 
46 Iversen, Irene 1997. ”Feministisk litteraturteori”, s. 55. 
47 Iversen 1997, s. 55. 
48 Git Claesson Pipping (Könet som läsanvisning, s. 12) ser `Feministisk´ i betydelsen ”att jag har vissa 
grundvärderingar som jag delar med de flesta andra feministiska forskare, framför allt åsikten att 
könspositioner innebär makt, och att biologiskt (fysiskt) kön skiljer sig från socialt kön (ibland kallat 
genus), grovt talat tidens könsroller”.  
Termen ”genus” kommer från engelskans gender. Grammatiskt står det för sort: han, hon, den och det. 
Den förknippas med en könsidentitet som är skapad ur ett socialt och kulturellt förhållande. Begreppet 
”kön” är kopplat till den medfödda fysiska olikheten mellan man och kvinna; det biologiska könet. 
Genusstudier är ”studier över hur män och kvinnor uppfattas och vilka konsekvenser det har haft för dem 
som könssort, dvs. genus, vad gäller möjligheter, rättigheter och utrymme i världen”.(Hirdman 1992, s. 
18.) 
49 Nordenstam, Anna 2001. ”Det intellektuella genombrottet”, s . 101. 
50 Larsson, Lisbeth (red.) 1996. Feminismer . Lund: Studentlitteratur. 
51 Judith Butler är amerikansk filosof och feminist. I sin bok, Gender Trouble. Feminism and the 
subversion of identity 1990, går hon ännu längre än en distinktion mellan kön och genus. Hon menar att 
det inte finns någon uppdelning mellan natur och kultur. Allt är kultur säger hon, vi måste lära oss att bli 
män eller kvinnor, inget är av naturen givet, utan definitionen av manligt och kvinnligt varierar över tid 
och kultur. 



 12 

Utgångspunkten i feministisk teori är att det existerar en strukturell underordning av 
kvinnor i förhållande till män i samhället. Det feministiska begreppet ”patriarkal 
struktur” innebär att samhället bygger på en föreställning om att mannen är normen och 
kvinnan undantaget. Både det manliga och det kvinnliga antas äga ett antal stereotypa 
egenskaper: de ”manliga” egenskaperna såsom aktivitet, styrka och teoretiskt tänkande 
anses vara positiva och bildar normen, medan ”kvinnliga” egenskaper såsom passivitet, 
social förmåga och praktiskt tänkande anses vara negativa och marginaliseras.  
    Kvinnor och män har och har haft olika maktstrukturer i samhället.52 Inom litteratur-
samhället kan detta utläsas genom att studera hur kvinnliga och manliga författares vill-
kor ser ut vid skilda perioder. Mme de Staël är av allt att döma en portalgestalt för kom-
mande kvinnliga litteratörer, följaktligen är det av värde att urskilja hennes samhälleliga 
och sociala villkor. I denna studie uppträder maktstrukturer inom samhället, mellan kön-
en och mellan individer. Jag avser att observera om Mme de Staëls villkor präglas av 
om samhället presenterar en patriarkal struktur, eller en feministisk struktur.53 När det 
gäller de svenska kvinnliga författarna gäller motsvarande förhållande. Jag avser att 
även här observera om deras villkor påverkas av hur förhållandet är mellan makt, 
kunskap och kön, samt om de influeras av Mme de Staëls framtoning och agerar 
därefter.  
 
Victoria Höög skriver54, i förordet till Barbara Caines och Glenda Slugas bok Europas 
historia 1780-1920: ett genusperspektiv, att de olika historiska disciplinerna inom den 
akademiska världen de senaste decennierna närmar sig varandra, både teoretiskt och 
metodiskt. Från att tidigare koncentrerat sig på uppkomst och förklaring, prioriteras 
frågor som beskrivning, mening och identitet. Feminism har associerats till begreppet 
patriarkat, vilket i en teoretisk analys gett en för svartvit världsbild, där kvinnor framstår 
som offer för en ahistorisk struktur, skriver Höög vidare. Strömningar från 
kulturantropologin och poststruk turalismen har lett till en förnyelse, där feminism blir 
genusforskning, och patriarkatsbegreppet ersätts av genus och strukturellt maktbegrepp. 
Begreppet genus har bland annat medfört att man inte övervärderar kvinnorörelsen och 
kampen för jämställdhet, utan i stället gör en granskning av de mänskliga villkoren 
möjlig. Genusbegreppet har ändå blivit ifrågasatt, framhåller Höög. Kritikerna, vilka 
främst är poststrukturalistiska feminister, menar att definition av genus som skapad ur 
socialt förhållande förnekar kroppens betydelse för identitet, vilket innebär att idag är 
det få genusteoretiker som drar någon bestämd gräns mellan kön och genus. Höög 
noterar också, att den teoretiska diskussion som påstår att könet skulle vara lika 
historiskt obeständig som genus, har blivit utsatt för ännu mera tvivel. Men, uttrycker 
hon, ”även om man är avvisande till en biologisk essensialism och determinism, följer 
inte att den feminina biologin kan reduceras till en social konstruktion”. 55 Caines och 
Slugas bok, har ett för mig passande förhållningssätt till begreppen kön och genus, då 

                                                 
52 I samband med iakttagande av maktstrukturer mellan könen är den franske idéhistorikern och filosofen 
Michel Foucaults (1926-1984) idéer relevanta. Foucault undersöker hur förhållandet mellan makt och 
kunskap uppkommer. Han menar att makten inte kan studeras i sig, utan endast när den uttrycks i 
handling. För honom är det själva utövandet av makt som är centralt. Judith Butler inspireras av honom 
när det gäller hennes konstruktivistiska ståndpunkt av kön. Även andra feminister använder hans 
beskrivningar av makt, kunskap, språk och kön. 
53 Yvonne Hirdman beskriver dessa två logiker i sin uppsats “Genussystemet – reflexioner kring kvinnors 
sociala underordning” i Kvinnovetenskaplig tidskrift , nr 3 1988, s. 49-62, och menar att de upprätthåller 
vad hon kallar ett genussystem, som genom logikerna reproducerar sig självt. 
54 Höög, Victoria 2003. Förord i Caine, Barbara & Sluga, Glenda. Europas historia 1780-1920: ett 
genusperspektiv. 
55 Höög 2003, s. 12. 
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de använder sig av dessa synonymt. Höög låter oss förstå, att ”de flesta genusteoretiker 
ser det som självklart att det finns tydliga kopplingar mellan könsidentitet, sexualitet, 
familj och de politiska roller som formades i 1800- och 1900-talets nationer. Det 
föreställda, historiska könet blev en del av den nationella genuspolitiken. Med andra 
ord, i den konkreta historiska analysen blir ”sex” och ”gender” nära relaterade”.56 
 
Ingrid Holmqvist skriver i sin bok Salongens värld, att hon anser sig ingå i den rörelse 
som ser kön som kulturellt/socialt konstituerat. I de nordiska språken är begreppet kön 
dubbeltydigt, men samtidigt smidigt menar hon, då det både betecknar båda könen, man 
och kvinna, och den symboliska tolkningen av skillnaden mellan dem, manlighet och 
kvinnlighet. Genusbegreppet är å andra sidan praktiskt, erkänner hon. Men det är även 
vilseledande, att man skulle kunna separera den sociala konstruktionen från den natur-
liga. På svenska språket förekommer ofta genus för att beteckna kön som social kon-
struktion, men Holmqvist som många andra feministiska forskare, särskilt i de nordiska 
länderna där inte genus används, använder sig av begreppet kön. 57  
 
Min infallsvinkel på studien är att utifrån ett genusteoretiskt perspektiv undersöka det 
kulturella och litterära fältets aktörer. Jag ämnar undersöka hur berörda kvinnor bemöts 
under den aktuella historiska perioden, under vilka villkor de verkar, hur de förväntas 
vara, samt hur de själva handlar inom fältet. Självfallet ligger huvudintresset på att ut-
läsa Mme de Staëls villkor och roll. I tidigt skede av studien, uppvisar hon tecken på att 
utmana könsproblematiken; politiskt arbetar hon aktivt för kvinnors rättigheter, samt att 
hennes litteratur pekar mot ett engagemang för kvinnors ställning. Till sist identifierar 
jag mitt eget arbete med Karin Widerbergs slutord i Kunskapens kön; att en kombina-
tion av olika feministiska teorier hjälper mig att få fram det jag vill använda. För att ci-
tera hennes metafor med kartor och kartriterskor, ”de tecknar samma terräng men på 
olika sätt, och det är när jag använder dem alla och lägger dem på varandra som jag hit-
tar hem”.58  
 

Vad är historia – vad är kvinnohistoria 
 
Då detta arbete är en historisk studie och jag använder mig av historiska källor, så är det 
av betydelse att fundera över vad historia är och hur historia skall definieras. Rolf 
Torstendahl ser, i Introduktion till historieforskning, en tvetydighet i begreppet historia. 
Historia kan beskrivas som ett händelseförlopp i förfluten tid, något som har hänt. 
Historia kan även framställas och skrivas för att tydliggöra något som inträffat. Ofta 
handlar historiedebatten om vad historikern bör skriva om, inte vad historia egentligen 
är.59 Historieskrivning och historiska påståenden är någonting som har skett. För att 
man finner igen sådana påståenden, behöver de inte vara sanna; för kungamakten t.ex. 
var historieskrivning av betydelse som propagandainstrument och som ett medel att 
framställa rikets storhet och ära.  
    Historien är en empirisk vetenskap och historisk kunskap är resultatet av en iakttag-
else, skriver Torstendahl. Det är utifrån dessa erfarenhetsmässiga fakta, som den histo-
riske forskaren bygger sitt resonemang.60 ”I metodiskt hänseende är alltså historien en 
                                                 
56 Höög 2003, s. 12. 
57 Holmqvist, Ingrid 2000. Salongens värld: Om text och kön i romantikens salongskultur, s. 15. 
58 Widerberg, Karin 1998. Kunskapens kön, s. 176. 
59 Torstendahl, Rolf 1971. Introduktion till historieforskning: historia som vetenskap, s. 20f. 
60 Torstendahl 1971, s. 51. 
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empirisk, icke-experimentell vetenskap med vissa metodiska specialproblem. Dessa har 
sin grund i att historikern ibland är hänvisad till iakttagelser av andra personer, som 
kanske inte alltid lagt sig vinn om eller kunnat skaffa sig en korrekt iakttagelse om de 
förhållanden han säger sig ha erfarenheter om.”61  
    Men, det gäller att inte bara samla in empiriskt material, detta måste också tolkas och 
förstås, menar Torstendahl. Problem kan uppkomma i processen, i form av för vaga, 
osanna eller oriktiga källor, material kan vara förbisedda eller missvisande. Det behöver 
ändå inte leda till att arbetet inte framskrider, säger han. Ett medvetet arbete för att ås-
tadkomma vetenskapliga krav, är ändå givande för att det skall ses som en vetenskaplig 
produkt. Men, understryker Torstendahl, med tanke på de problem man kan råka ut för 
är det nödvändigt för vetenskapen att vara metodiskt medveten, samt kritiskt granska de 
vetenskapliga produkterna.62 Ett annat viktigt moment för historieskrivaren är den expli-
cita förklaringen av företeelsen. Torstendahl uppmärksammar att författare ibland döljer 
en historisk förklaring i sin `stilistiska´ elegans. Det är viktigt att uppmärksamma att 
detta inte få ske, säger han, utan detta moment är lika viktigt som andra delar av en 
vetenskaplig diskussion. 
 
Caine och Sluga påvisar att genusperspektivet assimilerats med den historiska analysen, 
och att traditionella historiska begrepp kring nation och medborgarskap, nu fått en giv-
ande teoretisk förstärkning. ”Genus och kön, maskulinitet och femininitet är centrala 
begreppspar i den västerländska historien som strukturerat mer än vad vi anat – från 
subjektivitet till politiska teorier. Intresset för att förstå vad femininitet betytt, hur före-
ställningen format politik, makt och maskulinitet visar att den nyskapande historieskriv-
ningen står i beroende till vår samtid,” skriver Victoria Höög i sitt förord. Det som är 
angeläget för oss även i dag, kampen för jämställdhet och rättvisa, får i boken en önsk-
värd diskussion. 63 Kvinnorna som beskrivs i Franska revolutionens kvinnor av Anders 
Hedin från 1880, används för att belysa och framhäva de manliga hjältarna, framhåller 
Yvonne Hirdman i ”Vad är kvinnohistoria”. 64 Det var på det villkoret de fick vara med i 
historieskrivningen, vilket medfört att kvinnorna inordnades i en passiv roll som 
sällskap till männen. Men det finns undantag, säger hon, kvinnor skildras även som 
“katastrofer”. Skildringar från franska revolutionen av Marie-Antoinette är inte alltid så 
fördelaktiga. Eller t.ex. ”kvinnor som hopen, packet, massan som fick den revolutionära 
heroiska handlingen att spåra ur. Vilka var de hjärtlösaste och de mest blodtörstiga om 
inte de stickande häxor som satt runt giljotinen och vrålade efter fler avhuggna, 
bloddroppande huvuden? Och fanns där inte bakom denna blodtörst en pervers 
sexualitet?”65 Hirdman visar på ännu ett dåligt exempel: historikern Arnold Toynbee 
bland andra, skildrar att en civilisations förfall till stor del berott på att kvinnor tillåtits 
friheter, viss emancipation. En gammal manlig idé, uttrycker hon, att när kvinnor kom i 
maktposition, var det ett tecken på maktens förfall. Ifall kvinnor finns med i 
historieskrivningen, så blir de både förvanskade och förminskade, menar Hirdman.  
    1970-talet betraktas som inledningen till den nya kvinnohistorien, när enstaka kvin-
nor samt kvinnor som grupp börjar framhävas.66 Till en början kompletterar man histo-
rien med kvinnorna, t.ex. kvinnor och den franska revolutionen. Men så enkelt är det 
inte att bara “lägga till kvinnor och röra om”, säger Hirdman. En anledning är att det 

                                                 
61 Torstendahl 1971, s. 53. 
62 Torstendahl 1971, s. 56-59. 
63 Höög 2003, s. 12f. 
64 Hirdman, Yvonne 1992. ”Vad är kvinnohistoria”, s. 7-23. 
65 Hirdman 1992, s. 10. 
66 Men redan 1883 disputerar Ellen Fries i historia, som första kvinna i Sverige. 
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saknas betydande kvinnor i den manliga historien, eller så har de ingen inflytelserik roll. 
Det finns pionjärer, men kanske framträder dessa inte som de förväntas göra, säger 
Hirdman. Kvinnohistorikerna får problem; historien förändras när kvinnor tillfogas. Den 
gamla framställningen handlar om krig och kungar, och den nya var tänkt att handla om 
folkets historia, vilken också i själva verket var manlig. Världen tolkas som en plats 
skapad för och av män och går under namnet “allmän historia”.    
         
Kvinnohistorikerna tvingas således att åskådliggöra historien utifrån andra synvinklar, 
berätta andra historier. Man vill berätta de vanliga kvinnornas liv, inte endast kvinnor 
som grupp, som allmänna, utan som de individer de är, med olika erfarenheter och 
villkor var och en för sig. Kvinnohistorikerna inspireras nu av socialhistorien, skriver 
Hirdman, vilken för med sig just berättelsen om kvinnors ofta låga status, med en kvin-
nohistorisk total underordning, inom familjen, i samhället och även under sin egen 
kropp. Nu börjar sålunda kvinnohistorikerna att fokusera på kvinnornas liv, arbeten och 
relationer. Förstår man att män och kvinnors förhållande spelar en viktig roll, för sådant 
som inte handlar om kön, då innebär det att historia kan skrivas utan att självklart se på 
män som ett kriterium för vad som är normalt. Det är i historien själv, som vi skall söka 
efter kvinnors underordning, anser Hirdman. Vi kommer inte bara att hitta ett svar me-
nar hon, men vi får söka och förstå i en ständig pågående process. ”Hur skapas och for-
mas män och kvinnor i sina tidsbundna kulturer och i sina olika klasser? Vilken roll 
spelar detta genusskapande för att forma samhällens sociala, ekonomiska och kulturella 
händelser? Det kanske låter mycket abstrakt, men det är i själva verket en ganska gran-
dios programförklaring, för det innebär att kvinnohistoriens område är hela 
`historiens´.”67 Hirdman avslutar med att tyd liggöra, att när vi talar om underordning av 
kvinnan, menar vi den underordning vi inte kan förneka, den formella lagstadgade un-
derordningen, som t.ex. under ekonomiska och politiska system. Men, avslutar hon, ”det 
innebär inte att det inte funnits kvinnor med både makt och inflytande i historien, 
kvinnor som både velat handla och ta plats i världen och som gjort det”.68 
 
 
Historisk metod – historiskt förstående  
 
Historieskrivande är en process där forskaren tolkar och rekonstruerar historia utifrån 
olika källor, vilka ursprungligen handlar om kunskapen om det levda livet. Med ut-
gångspunkt ur Mme de Staëls livshistoria, samt utifrån de erfarenheter svenska kvinnli-
ga författarpionjärer förvärvat under sina liv,69 utvinner jag information om mekanismer 
och strukturer i deras sociala omgivning, såväl som deras individuella sätt att finna sig 
tillrätta i denna omgivning. 
 
Eftersom min studie är ett historiskt arbete, inriktar jag mig på att kvalitativt källgranska 
insamlat material. Karin Widerberg beskriver, i Kvalitativ forskning i praktiken, den 
kvalitativa forskningens syfte, ”till att klargöra fenomens karaktär och egenskaper […] 
och söker alltså primärt efter fenomenets innebörd eller mening”. Då jag befinner mig i 
den kvalitativa forskarens situation, ställer jag frågor till texterna som är typiska för 
metoden: ”`Vad betyder fenomenet?´, `Vad handlar det om?´” 70 I metoden finns ingen 
möjlighet till interaktion med individerna, textanalysen gör det endast möjligt att stude-
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68 Hirdman 1992, s. 22. 
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ra texternas utsagor. Jag som forskare kan inte låta mig påverkas, men har fullt tolk-
ningsföreträde till texterna. Det gäller således att inneha en källkritisk inställning, samt 
att beakta följande diskussioner angående historiskt medvetande - historiskt skrivande. 
Det gäller även att ta hänsyn till att individen formar sitt eget liv och samhället, samt att 
ha i åtanke att hon i sin tur formas av sitt eget agerande och de villkor som omgivningen 
ställer. De val som hon fattar och de ageranden som hon utför har vissa konsekvenser, 
som i sin tur är med och formar de fortsatta villkoren för hennes agerande. Hur dessa 
villkor påverkar individen är intressant för mig som forskare. Aktörerna har alltså sina 
tolkningar av omgivningen och dessa liv har för mig ett vetenskapligt värde. Detta gäl-
ler både uppsatsens huvudaktörer, men även författare och redaktörer till det material 
jag använder mig av.  
 

Vår traditionella syn på tolkning är i sina historiskt skiftande varianter […] oupplösligt 
förbunden med hur man uppfattar text. Denna inre solidaritet mellan textbegrepp och 
tolkningsverksamhet gäller för alla humanvetenskaper som arbetar med skriftliga objekt […], 
men den gäller alldeles speciellt för den vetenskap vars objektnamn är avlett från det latinska 
ordet för `skrift´, litteratura .71 

 
Göran Bergström och Kristina Boréus tar upp två olika typer av begreppet ”tolkning” i 
Textens mening och makt.72 För det första, innebörden, meningen, betydelsen av texten 
som skall tolkas. För det andra, den del av forskningsprocessen som följer efter text-
analysen, när resultaten skall tolkas för att problemen skall förstås. Tolkning används 
nästan alltid i samband med textanalys, menar Bergström & Boréus. Den tolkning som 
är tillämplig för mitt ändamål är den första typen av tolkningsbegreppet, vilken används 
enligt Bergstöm & Boréus med syftet att genomföra en studie ur ett samhällsvetenskap-
ligt perspektiv. Bergström & Boréus urskiljer fem betydelsefulla faktorer i förekom-
mande tolkningssituation: ”texten, kontexten (inklusive den diskurs som texten ingår i), 
avsändaren, mottagaren och uttolkaren, det vill säga man själv som forskare eller stu-
dent. Avsändaren kan vara en individ eller en sammansatt social aktör och mottagarna 
kan vara enstaka personer eller grupper. Forskaren som uttolkare är förstås också en 
mottagare men speciell i sammanhanget. För det första på så sätt att han eller hon inte 
tolkar […] på samma sätt som skulle gjorts av det slags läsare texten ursprungligen var 
riktad till, de ´primära´ läsarna. För det andra för att forskaren kan ha ett speciellt in-
tresse, nämligen att tolka de primära läsarnas tolkning, alltså av att tolka en tolkning”. 73 
Ur dessa fem faktorer urskiljer Bergström & Boréus fyra tolkningsstrategier,74 där den 
första strategin relaterar texten till uttolkaren.  
 
 
Historiskt medvetande - historiskt skrivande  
 
Dagens studenter behöver vara medvetna om gränser för den historiska kunskapen, och 
då i förhållande till källornas karaktär och historikernas arbetsmetoder, skriver John 
Tosh75 i Historisk teori och metod. John Tosh erfar att studenter idag behöver i ett tidigt 

                                                 
71 Kittang, Atle 1997. ”Text och tolkning”, s. 79. 
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75 John Tosh är professor i historia vid University of North London och skriver i förordet till tredje 
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skede i arbetsprocessen utveckla en kritisk inställning till mängden av källor de han-
terar. Ämnet historia har en praktisk social relevans, där det fordras en mottaglighet från 
andra ämnen, särskilt samhällsvetenskaperna, framhåller Tosh. Han understryker även 
att ”all historisk forskning – oberoende av inspirationskälla – måste bedrivas enligt den 
rigoröst kritiska metod som är den moderna akademiska historiens hallstämpel”.76 Han 
vill med sin bok, förklara den historiska forskningen, dess metoder, omfång och syften. 
Tosh menar att ett historiskt medvetande bygger på tre grundstenar.77 För det första 
skall man vara medveten om den klyfta som skiljer det förflutna från nuet och alla före-
gående tidsperioder från vår tid, eftersom inget står still och allt förändras. Det handlar 
delvis om de materiella levnadsvillkoren, t ex byggnader och klädesplagg som finns 
kvar från förr. Mindre tydligt men ännu viktigare är skillnaden i mentalitet; tidigare ge-
nerationer hade andra värderingar och prioriteringar än vi. För det andra skall man vara 
medveten om sammanhanget, kontexten. Föremålet för den historiska forskningen får 
inte ryckas ur sitt sammanhang, utan måste sättas in i de relevanta ekonomiska eller so-
ciala sammanhangen för att kunna tolka dess betydelse. Till sist framhåller Tosh bety-
delsen av en insikt om den historiska processen, det vill säga den tidsrelation mellan 
händelserna som ger dem större betydelse än om de ses isolerat. 
 
Ett samhälle består av individer som lever och samverkar med varandra. Att söka sig 
tillbaka i tiden, för att skildra detta samhälle under en viss historisk period, är intressant 
historieskrivning anser jag. Att samtidigt utläsa och belysa händelserna genom att lyfta 
fram en särskild individ, gör det lättare och intressantare att förstå sammanhanget.  
    Biografin har haft ett lågt anseende under de senaste decennierna, skriver redak-
törerna för boken Att skriva människan.78 Olika former av strukturalistiska perspektiv 
har varit rådande, vilket lett till att sociala och ideologiska problem inspirerat flest fors-
kare. Personerna i historien har således kommit i skymundan och endast fått framstå 
som representanter för klasser och ideologier. Detta var säkerligen en reaktion på den 
tidigare rådande inriktningen på inträngande biografisk forskning. Dock ser vi idag en 
förändring i det biografiska förhållningssättet, där redaktörerna menar att kvinnoforsk-
ningen framstår som förnyare, genom att söka upp tidstypiska och intressanta kvinnors 
levnadsöden. 79 De framhåller även den intensiva debatt som fördes i Danmark i början 
på 1990-talet angående biografigenrens värde för historieforskningen, där Birgitte 
Possing är en förgrundsgestalt, vilken illustrerar i sin forskning hur värdefullt det är att 
studera den biograferades liv och sociala sammanhang. Vi skulle idag kunna se lite mer 
pragmatiskt på denna fråga, menar redaktörerna, och förena ett intresse för strukturer 
med ett intresse för personen; med deras egna ord: ”I personen möts det unika och det 
allmänna. Individen lever i samhället men samhället lever också i individen.”80 
    Mme de Staël lever ett dynamiskt liv i det samhälle vi finner i Frankrike i slutet på 
1700-talet och början på 1800-talet. Det bör således vara ett fruktbart perspektiv att ge-
nom individen Staël utläsa det kulturella och litterära klimatet under den tidsperiod när 
hela samhällsstrukturen förändras och människors livsvillkor omformas. Utvalda kvinn-
liga litteratörer i Sverige är nydanade inom feministiska rörelser, samt pionjärer inom 
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romangenren. Kunskap om svenska kulturella rörelser och eventuella förändringar in-
hämtas även här genom studier av dessa kvinnors villkor och verksamhet.    
 
 
Tidigare forskning och litteratur 
 
Forskning om Madame de Staël 
 
Det finns ett antal olika biografier, som är mer eller mindre välvilligt inställda till Mme 
de Staël. Alla erkänner dock hennes stora ryktbarhet, vilket främst förklaras av hennes 
särpräglade personlighet och hennes karisma. Mme de Staëls roman Corinne ou I´talie 
nämns oftast som en väsentlig anledning till hennes storhet. Den förföljelse hon utsätts 
för från Napoleons sida, gör henne också ryktbar. 
 
I samband med studier av Mme de Staëls litteratur och engagemang, refereras ofta ett 
antal äldre biografier, med olika infallsvinklar. Jag har inte använt mig av alla förteck-
nade, men är ändå värda att framhålla då de är av historiskt intresse. 
  
Den allra första biografin publicerades redan 1820 av en kusin till Mme de Staël, 
Madame Necker de Saussure, Notice sur le caractère et les écrits de Madame de Staël. 
Christopher Herold för fram fördelen med denna, då det finns en närhet mellan Mme 
Necker och Mme de Staël, men Mme Necker är för den skull inte helt okritisk. Lev-
nadsteckningen visar på en väluppfostrad återhållsamhet som Herold värdesätter fram-
för senare tiders sensationssökande biografier. 
    Av Lady Charlotte Blennerhasset utkom i Berlin 1887 en mer komplett biografi, Frau 
von Staël, ihre Freunde und ihre Bedeutung in Politik und Literatur. Denna biografi 
refereras då och då, men som även Herold framhåller, biografier måste användas med 
försiktighet och kompletteras med senare studier och dokument.   
 
Madame de Staëls roman av Francis Gribble utkom i översättning 1907 i Stockolm. 
Han menar, att så länge hon levde var hon en ryktbar kvinna, och ansågs som en stor 
politiker, en stor filosof och en stor romanförfattarinna. Gribble anser å andra sidan att 
eftervärlden måste se henne med andra och kanske sannare ögon. Han erkänner dock att 
hon var en kvinna med stor förmåga och karaktärsstyrka, med en personlighet som gör 
sig gällande på de flesta områden. 
   Överstelöjtnant Andrew Haggards arbete, Madame de Staël, her trials and triumphs, 
avslutades 1922. Det översattes till svenska av H Björke, Madame de Staël: en svensk 
ambassadörsgemåls triumfer och nederlag, och utkom i Sverige 1923 i en något utökad 
och illustrerad utgåva. 
   Rose Oswald-Sirén utkom 1945 med Madame de Staël. Den är översatt från franskan 
och grundar sig på föredrag som hon bl.a. hållit i Stockholm och Göteborg. 
   År 1958 utkommer Christopher Herold, med en gedigen biografi över Madame de 
Staël, vilken bär originaltiteln Mistress to an Age, a life of Madame de Staël. Verket är 
ofta refererat till vid studier av andra källor. Han skriver själv i förordet att verket inte 
ger sig ut för att vara en slutgiltig biografi. Han menar att det har skrivits en hel del om 
henne, men att det kanske är det ännu okända materialet som är det mest intressanta. 
 
Madame de Staël av Ghislain de Diesbach är, enligt ansvarig personal på Mme de Staëls 
familjegods i Schweiz Château de Coppet, den mest genomarbetade och senast utkomna 
biografin över Mme de Staël. Den utkom första gången 1983. 1997 års upplaga, publi-
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cerad av Librairie Académique Perrin, finns att tillgå på slottet, men har ännu ej 
översatts till andra språk.  
 
Ett för min studie värdefullt vetenskapligt arbete har utformats av Sheilagh Margaret 
Riordan, Doctor of Philosophy. 1996 lägger hon fram en avhandling vid the University 
of Maryland USA, Capturing the North: Mme de Staëls exil´s 1812-13 exile in Sweden, 
där hennes strävan har varit att bringa klarhet i en relativt okänd period i Mme de Staëls 
liv. Riordan har forskat i de svenska arkiven vid Uppsala universitet, Kungliga bib liote-
ket, Riksarkivet, samt i Lund och de privata arkiven vid slottet Trolle-Ljungby. Med sin 
undersökning vill hon förklara Mme de Staëls betydelsefulla bidrag i frambringandet av 
den svenska romantiken, särskilt bland de unga Uppsala-studenterna. Studierna visar 
också att Staël tände gnistan till Romantikens utveckling långt innan hon anlände. 
 
Forskning om kommunikation och kvinnors ställning 
 
Jürgen Habermas anses vara en av de mest intellektuella i Tyskland sedan 1960-talet. 
Hans bok Borgerlig offentlighet utkom första gången 1962. Den betraktas som lämplig 
inspirationskälla för samhällsvetare, humanister och litteraturvetare som vill lära känna 
sammanhangen inom den moderna litteraturen, samt hur ”offentlighetsteorin” är ett eta-
blerat begrepp inom forskningsfältet kring kommunikation och medier. Jag har använt 
mig av hans resonemang kring förhållandet privat – offentligt i samband med salongs-
kulturen. 
 
Ingrid Holmqvist är filosofie doktor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning och 
verksam vid Göteborgs universitet. Hon har genomfört en studie, om kvinnors och mäns 
sociala och kulturella positioner i romantikens salonger, vilken utmynnade år 2000 i 
boken Salongens värld. Hon erfar att begreppet salong som kulturell företeelse, idag 
upplever en förnyelse genom media och genom föreningar där man ordnar salonger 
inom olika ämnen, en anledning kan vara ett ökat behov av öppna och obundna samtal. 
Det intressanta med salongen är att det redan från begynnelsen handlar om ett intellek-
tuellt möte mellan kvinnor och män. 
 
Barbara Caine, professor i historia vid Monash University och Glenda Sluga, biträdande 
professor vid University of Sydney i Australien, publicerade år 2000 en intressant bok i 
ämnet kring kvinnors ställning i Europa, under titeln Europas historia 1780-1920: Ett 
genusperspektiv. De utgår bl.a. från idéer om att den politiska och sociala utvecklingen i 
Europa även formades av uppfattningar om könsskillnader, där franska revolutionen till 
exempel utestängde kvinnor från medborgarskap. De menar att liberalism och socialism 
öppnade för kvinnor att delta i den politiska debatten, men fann även tillvägagångssätt 
att utestänga dem. 
 
Forskning om svenska kvinnliga pionjärer 
 
Carina Burman, författare och litteraturforskare, utkommer 2001 med en gedigen och 
mångsidig biografi om en under sin samtid uppmärksammad kvinna, Bremer: En 
biografi. Framställningen bygger på arkivmaterial och framför Fredrika Bremer som 
internationell pionjär, som arbetade inom såväl litteratur och kvinnosak, som inom 
fredsarbete och liberal samhällsdebatt.  
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Åsa Arping, litteraturforskare vid Göteborgs universitet, lägger fram sin doktorsavhand-
ling 2002, i ämnet om romanens historia och den kvinnliga författarens genombrott, 
med titeln Den anspråksfulla blygsamheten. Auktoritet och genus i 1830-talets svenska 
romandebatt och behandlar Fredrika Bremer, Sophie von Knorring och Emilie Flygare-
Carlén. Hon beskriver hur romanen etablerar sig som egen genre, samtidigt som den 
väcker en fundamental framtidsfråga – den om `kvinnans plats i det offentliga samtalet´. 
 
Maria Löfgren, litteraturvetare och forskare vid Umeå universitet, publicerar 2003 sin 
doktorsavhandling, om Emilie Flygare-Carlén, Emancipationens gränser: Emilie 
Flygare-Carléns 1840-talsromaner och kvinnans ställning. Genom analyser av Flygare-
Carléns texter framhåller Löfgren hennes delaktighet i samhällskritiken, samt ur en 
kvinnoemancipatorisk synvinkel, där Flygare-Carlén framför möjliga utvägar för kvin-
norna; som jämlikare äktenskap och ökat inflytande. 
 
Övrigt 
       
Jag har företagit en studieresa till Genève för att på plats samla in kunskap i mitt ämne. 
Där besökte jag Château de Coppet. Genom guidning och studie av miljöer, har jag 
närmat mig personen Anne Louise Germaine de Staël von Holstein. I Jean-Jacques 
Rousseaus födelsehus i Genève finns idag ”espace Rousseau”. Genom en audiovisuell 
resa har jag där tagit del av Rousseaus liv och gärningar och fördjupat min kännedom 
om personligheten, författaren och filosofen. På Musée d´Art et d´Histoire Genéve, har 
jag betraktat originalmålningar av för mig aktuella kulturpersonligheter. 
 
Under mitt uppsatsarbete utkommer Ingrid Elam lämpligt med en bok om Martina von 
Schwerin, vilken träffar Mme de Staël vid ett flertal tillfällen under de sju dagar Staël 
befinner sig i Göteborg. Boken handlar om brevskrivaren Martina, men den ger även 
god bildning för mitt arbete. 
 
Madame de Staëls utgivna verk går i huvudsak ej att låna på några bibliotek. Jag har 
tagit del av vissa utvalda verk, översatta till svenska eller engelska, via läsesalslån på 
Universitetsbiblioteket i Göteborg.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

RESULTAT & ANALYS 
 
Under detta avsnitt presenterar jag genomförandet av min empiriska studie, strukturerad 
under rubriker motsvarande uppsatsens tre frågeställningar.  
 
 
Madame de Staëls liv och verksamhet  
 
Levnadsbeskrivning 
 
I följande stycke lyfter jag fram personen Mme de Staël. Detta med avsikt att ge läsaren 
möjlighet att komma henne närmare.     
 
Anne Louise Germaine föds den 22 april 1766, i ett hus vid rue de Cléry i Paris. Hon 
växer upp i en intensiv period, en tid av oroligheter då stora politiska omvälvningar 
sker. Modern Suzanne Curchod (1737-1794) kommer från Lausanne i Schweiz. Under 
hennes mest aktiva år håller hon litterär salong för tidens kulturella personligheter. 
Modern ställer höga krav på sin dotter, och Germaine får redan som liten flicka, vänja 
sig vid att sitta vid sin mors sida och lyssna på intellektuella samtal, allt mellan politik 
och romantik, men Mme de Genlis, vän och samtida till Mme Necker, har åsikter om 
hennes uppfostran: 
 

`Mme Necker brought up her daugher very badly by allowing her to spend three-quarters of her 
time with the brilliant minds of the day... who discussed with her such subjects as passionate 
emotions and love. Solitude and some good books would have been better for her´.81 

 
Germaine mognar till en kvinna med varmt hjärta, som vill allt gott, men även ett lätt-
rört hjärta, inte långt till tårar, eller känsloattacker.82 Ofta beskrivs hon som något klum-
pig, inte så vacker, med drag från den Neckerska sidan. Den klädstil hon väljer lockar 
till diskussioner; öve r sina mörkbruna lockar bär hon en för tiden ovanlig turban och 
hennes klänningar är inte precis moderiktiga. Hennes mörka nästan svarta, strålande, 
intelligenta ögon omtalas alltid. Germaine utvecklar en karismatisk karaktär, med ut-
strålning och vinnande personlighet. Hon vill vara medelpunkten och med talets gåva 
verkar hon inte ha svårt att stimulera och fängsla lyssnarna.83 Tidigt blir Germaine själv 
tillfrågad om sina åsikter och respekterad för sina inlägg, och kommer att gå i sin mors 
fotspår då hon skapar sig en god förmåga att uttrycka sig muntligt. 
    Germaine står dock aldrig lika nära sin mor som sin far,84den kände finansmannen 
Jacques Necker. Han föds 1732 i Genève och hans uppfostran präglas av den Calvinis-
tiska läran. 85 Som ung börjar han tidigt inom bankvärlden och upparbetar med åren en 
stor förmögenhet. Under Frankrikes och hela Europas oroliga tid i slutet av 1700-talet är 
Jacques Necker periodvis finansminister och närmaste man till den franske kungen 
Ludvig XVI.86 Jacques Necker står för liberala idéer och trots att han arbetar för kungen 
tvekar han inte att öppet avslöja hur pengarna disponeras inom det franska hovet. Det 
sägs att han har bidragande orsak till franska revolutionens utbrott. Detta beroende på 
                                                 
81 The Château of Coppet  1996, s. 25. 
82 Germaine tar djupa intryck av Rousseau, vilket säkerligen påverkar hennes lidelsefulla känsloliv. 
83 Se bildarkiv, bild nr. 1. 
84 Se bildarkiv, bild nr. 4. 
85 Se bildarkiv, bildsvit nr. 8. 
86 Kallas även Louis XVI. 
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att han utfärdar en rapport till kungen 1781,87 i vilken han avslöjar utgifterna och pen-
sionerna inom franska hovet, särskilt de stora summor pengar som går till vissa favo-
riter, i synnerhet till drottningens vänner ”the Polignacs”. Han får avsked av Ludvig 
XVI genom detta, vilket retar upp det franska folket och kungen blir nödgad att återta 
honom i tjänst. Fadern avgudar sin dotter och Germaine ser upp till honom och fram-
håller ofta sin djupa beundran; efter hans död skriver Germaine: 
 

Jag hade visserligen flera föremål för en tillgifvenhet, men den med beundran blandade ömhet, 
som jag kände för min far, utöfvade öfver mig ett välde, som intet annat förhållande kan likna. 
Smärtan, som är den största profet, förkunnade mig, att jag aldrig mera skulle blifva så lycklig 
genom ö mhet, som jag förut varit under den tid, då denne man, allsmäktig i känslan var väktare 
öfver mitt öde; och inten dag har förflutit sedan April månad 1804, på hvilken jag icke hänfört 
alla mina svårigheter till denna första. Så länge som min far lefde, hade jag endast 
imaginationens lidanden; ty i de verkliga, uppfann han alltid någon utväg att bistå mig, men 
sedan jag förlorat honom, nödgades jag i egen person börja striden mot ödet. [---] Uti hans 
känslor och idéer röjde sig så tydligt odödligheten, att det många gånger, vid ögonblick då jag 
varit höjd öfver mig sjelf, förekommit mig såsom jag ännu skulle hafva hört honom. 88 

 
Germaine gifter sig 1786 i svenska legationskapellet i Paris. Brudgummen är den sven-
ske diplomaten Erik Magnus Staël von Holstein.89 Bröllopet har föregåtts av sju års för-
handling mellan Erik Magnus, Germaines föräldrar, samt med Gustav III och drottning 
Marie-Antoinette. Till slut nås en uppgörelse om giftermålet.90 Det är således ett kon-
venansäktenskap som Germaine, 19 år gammal, ingår med den 17 år äldre ambassadö-
ren. Genom giftermålet erhåller Erik Magnus, via Neckers förmögenhet en starkare eko-
nomisk ställning och Germaine ges tillträde till hovet, både i Sverige och Frankrike, 
samt till adel och förnäma kretsar. 
    Äktenskapet utvecklas inte alldeles gynnsamt, varken för Erik Magnus eller för 
Germaine; det är ju trots allt ett arrangerat äktenskap. Under åren kan det nog ha funnits 
perioder av lycka, men med tiden försöker dock Erik Magnus på sitt sätt fylla ut ett 
bristfälligt förhållande och Germaine söker efter sin stora kärlek i livet.91 De lever mer 
och mer separerade, skiljer sig 1796 och 1802 dör Erik Magnus. Hon föder fem barn, 92 
varav dottern Albertine för släkten vidare. 
 
År 1810, efter att Mme de Staëls bok Om Tyskland93  har förbjudits, återvänder hon till 
Schweiz och familjegodset Coppet. Hon kan inte längre vistas i Frankrike samtidigt som 
Napoleon. 94 Vännerna strömmar genast till och i februari 1811 visar hon upp en glad 
och sällskaplig sida till deras förvåning. Rose Osvald-Sirén citerar en gäst i sin biografi:  
 

`Mme de Staël spelar i kväll en pjäs, som hon själv skrivit, om 8 dagar skall hon spela en annan, 
som hon också skrivit, och vad som är högst egendomligt är, att båda två äro utomordentligt 
uppsluppna trots författarinnans melankoliska stämning. Hon har nu resignerat och tänker icke 
mera på att bo i Paris, hon har glömt sin bok och planerar icke någon ny. Hon lever i nuet utan 

                                                 
87 Se bildarkiv, bild nr. 5. 
88 Staël 1822. Tioåriga Landsflykt, s. 86f. 
89 Se bildarkiv, bild nr. 2. 
90 Den Västindiska ön Saint-Barthélemy ingår som ett byte i denna förhandling och blir en svensk koloni 
mellan åren 1784 och 1878. Huvudorten Gustavia uppkallades efter Gustav III. 
91 Germaines liv avspeglar sig i hennes båda romaner Delphine och Corinne  vilka jag återkommer till 
senare i uppsatsen. 
92 Dotter Gustavine, Erik Magnus trolig fader. Sönerna August och Albert med Louis de Narbonne som 
far. Dotter Albertine, Benjamin Constant fader och lille Louis Alphonse med Jean Rocca som far. 
93 Återkommer till Om Tyskland i samband med Staëls litterära produktion. 
94 Behandlar relationen till Napoleon längre fram i uppsatsen. 
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planer på framtiden, hon förbryllar mig mer och mer för varje dag. Jag skulle aldrig vågat 
hoppas på en sådan sinnets jämvikt, som hon förvärvat´.95 

 
Men, vad det handlar om är att hon är förälskad och lycklig. Hon har mött Jean Rocca, 
den 22 år yngre löjtnanten i den kejserliga armén. 96 Dessa två ingår snart ett hemligt 
giftermål och den 7 april 1812 föder hon Jean Roccas son, Louis Alphonse. Barnet läm-
nas till en början bort, detta för att dölja giftermålet. Kort därefter avreser Mme de Staël, 
i sällskap med delar av sin familj, genom Europa för att senare anlända till Sverige. 
 
Mme de Staël har vid ett flertal tillfällen under sin levnad stort behov av att finna en till-
flyktsort utanför Paris. Fadern Jacques Necker köper ett slottsliknande gods i byn 
Coppet utanför Genéve, år 1784.97 Från början använder familjen Necker slottet när de 
av olika anledningar har behov av att lämna Paris, men efter Jacques Neckers slutliga 
avgång och pension år 1792 bosätter sig paret Necker där permanent.98 Det blir på 
Coppet som Germaine finner sin reträttplats många gånger och det blir på slottet som 
många av hennes inflytelserika vänner sammanstrålar. Efter faderns bortgång 1804 är-
ver hon godset och alltsedan dess har slottet tillhört släkten och då genom Germaines 
dotter Albertine.99  
    Germaine avlider efter en hjärtinfarkt den 14 juli 1817, 51 år gammal. Fadern 
Jacques, modern Suzanne och dottern Germaines griftvård är förlagd i ett monument på 
slottets ägor, vilket är tillslutet av en järnport och omgärdad av en hög gammal stenmur 
beklädd av mossa och murgröna. 
 
I det här stycket har Mme de Staëls uppväxt, uppfostran samt något om den 
karaktäristiska personlighet hon utvecklar framförts. Hennes framträdande föräldrar är 
också av intresse, som hennes privata liv och familjegodset Coppet.  
 
 
Intellektuell biografi    
 
I nedanstående stycke ämnar jag ge en bakgrundsbild till det franska samhälle som 
Mme de Staël växer upp i, vilket sannolikt formar hennes framtida gärning, samt ut-
forska vilken betydelse hon har för samtidens intellektuella och kulturella liv. Sålunda 
studerar jag Mme de Staëls villkor och ställning som kvinna, vilka hennes strävanden 
är, hur hon utövar sin verksamhet, samt vilka faktorer som bidrar till att forma hennes 
idéer och värden som hon omsätter i kulturellt engagemang och litterär produktion.  
 
Germaine utvecklar en stark ind ividualitet. Hon är dotter till den franske finans-
ministern, maka till en svensk diplomat och har en position som ambassadris. Detta 
sammantaget gör att hon rör sig i ett samhällsskikt som leder till att hon har inflytande 
och möjlighet till makt inom kultur- och samhällsliv i Frankrike vid slutet av 1700-talet 
och början av 1800-talet. Hon samlar inflytelserika personer omkring sig; i litterära 
salonger, under sin tid i exil, genom brevväxling etc. Under den period när hon är verk-
sam härjar franska revolutionen och många genomgripande samhällsstrukturella för-
ändringar sker. Mme de Staël har såväl litterära som politiska ambitioner och hon har en 
                                                 
95 Osvald-Sirén, Rose 1945. Madame de Staël: Sveriges världsberömda ambassadris, s. 157. 
96 Se bildarkiv, bild nr. 3. 
97 Se bildarkiv, bild nr. 6. 
98 Se bildarkiv, bild nr. 7. 
99 Albertine de Staël gifter sig Duchess de Broglie. Hennes dotter Louise gifter sig Countess 
d’Haussonville, vars släkt idag innehar Coppet. 
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dröm om ett enat Europa i fred; ”hon vill att Bernadotte, Sveriges kronprins, ska bli 
Frankrikes kung – revolutionen skall sluta sin ring, med den konstitutionella monarki 
som var hennes ideal.”100 Sin egen salong, ”Salong de Coppet”, 101 som hon håller för 
tidens intellektuella, flyttar runt i Europa beroende på var hon befinner sig. Den beskylls 
delvis för att vara en politisk mötesplats, av makthavare som t.ex. Napoleon, vilka är 
rädda för hennes verksamhet och inflytande. Hon arbetar för att bygga broar mellan 
länder och kulturer, då hon anser att olikheter mellan människor leder till utveckling. 
Encyclopaedia Britannica från 2002, skriver om Mme de Staël: “French-Swiss woman 
of letters, political propagandist, and conversationalist, who epitomized the European 
culture of her time, bridging the history of ideas from Neoclassicism to Romanticism. 
She also gained fame by maintaining a salon for leading intellectuals”. Det står även 
skrivet att “her most important literary contribution was as a theorist of 
Romanticism.”102 John Claiborne Isbell ger tyngd åt detta i inledning till sin bok The 
birth of European Romanticism: 
 

It was through Staël`s best-seller De l`Allemagne that the term `Romanticism´, coined in 
Germany, reached Europe and America. Around this term, Staël built a new and universal 
agenda: her manifesto offered Napoleon`s Europe an alternative to everything he stood for. The 
new universe she revealed helped to bury the neo-classical world and to shape the nineteenth 
century.103  

 
 
Samtidens intellektuella och kulturella liv 
 
Frankrike är Europas ledande kulturnation på 1700-talet. Voltaire och Rousseau, är de 
stora revolutionerande författarbegåvningarna i Frankrike. Sunt förnuft, moral, upplys-
ning och kritiskt tänkande slår rot i kulturlivet, vilket även inspirerar den svenska filo-
sofin och litteraturen. Jean-Jacques Rousseau104 är en av inspiratörerna bakom för-
romantiken. Jag framför därför i uppsatsen några av Rousseaus betydande insatser, då 
jag bedömer att han spelar en viktig roll för Mme de Staëls framtida engagemang; 
hennes åsikter och ageranden.  
 
Germaine uppfostras i Rousseaus anda, med viss blandning av Calvinistisk105 idealism. 
Hon föds fyra år efter att Jean-Jacques Rousseaus stora bok om barndom och uppfostran 
publiceras, Émile eller om uppfostran.106 Germains mor Suzanne tolkar Émile efter sitt 
huvud och överför hennes tolkningar på dottern. Vissa källor kallar det en Rousseau-
inspirerad uppfostran, 107 Sheilagh Margaret Riordan kallar det en ”watered down 
Rousseauist idealism”.108 
 

                                                 
100 Hillarp, Rut 1980. ”Madame de Staël eller Den blinda känslans regemente”, s. 53.  
101 Återkommer till “Salong de Coppet” längre fram i arbetet 
102 The New Encyclopaedia Britannica  2002, vol.11, s. 197. 
103 Isbell, John Claiborne 1994. The birth of European Romanticism, inledning. 
104 Framställningen om Rousseau bygger på besök vid ”espace Rousseau”, Grand’Rue 40, Genève, 
040501, Bra böckers lexikon  1980, bd.20, s. 16, ”Rousseau”, Filosofins historia: från antiken till idag ,  
2000, s. 68f., samt www.kirjasto.sci.fi  [2003-11-13]. 
105 Se bildarkiv, bildsvit nr. 8. 
106 Émile ou de l`Éducation , 1762. 
107 Litteraturens historia 1987, red. Hertel, Hans, s. 292. 
108 Riordan, Sheilagh Margaret 1996. Capturing the north: Mme de Staël´s 1812-13 exile in Sweden , s. 5. 
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Ett av Mme de Staëls första uppmärksammade arbeten är en essä om just Rousseau, 
Brev om Rousseaus karaktär och skrifter,109 vilken framför hennes grundläggande 
uppfattning: ”att människans känsloliv och därmed hennes melankoli måste ses i 
samband med tidens och människans egen utveckling”.110 Hennes liv avspeglar denna 
uppfattning. 
 
Rousseau111  blir berömd genom att svara ett klart och entydigt ”nej” på en akademisk 
tävlingsfråga112: ”Har vetenskapens och konstens framsteg bidragit till att rena seder-
na?” Därefter utkommer han med sin Avhandling om vetenskaperna och konsterna,113 i 
vilken han förkunnar romantiska uppfattningar, att människan av naturen är god, att det 
onda kommer från samhället och civilisationen. Han menar att kulturen undergräver 
moralen och att vetenskapen urholkar religionen, därför bör vi lyssna till vår inre röst 
vilken kan ge vår naturliga moral åter. Ur detta skapar han sitt kända slagord ”Tillbaka 
till naturen”. Genom att kritisera framstegstron, betona känslan i förhållande till förnuf-
tet och framhäva individualismen är han ingen typisk upplysnings författare, utan före-
bådar i stället en ny epok, romantiken.  
 
Läsandet intar nu en central roll hos borgerligheten och Rousseau påverkar romanläsan-
det genom sin sentimentala kärleksroman i brevform, Julie eller Den nya Héloïse.114 
Den är sprungen ur Rousseaus egen dröm om att finna den äkta kärleken hos en själs-
frände. Boken bidrar till en storm av naturdyrkan och känslosamhet som drar fram 
under förromantiken. 
     Rousseau är inspirationskällan till dagens uppfattning om barndom och uppfostran. 
Han författar en bok i ämnet, Émile eller om uppfostran, vilken väcker stor uppståndelse 
då han förespråkar en naturlig uppfostran, vilket går emot 1700-talets uppfattning om att 
ett barn tidigt skall undervisas i dess skyldigheter och plikter som vuxna. Rousseau ser 
på barnet utifrån barnet självt; ett nytt sätt för tiden. Han anser att uppfostran skall ut-
veckla människans naturliga anlag, att den skall grundas på frihet och därmed tillvarata 
individens möjligheter, samt utgå från barnets eget känsloliv och individuella mognad. 
Rousseau skriver i sin bok att ”varje karaktär yttrar sig på sitt eget sätt och måste ledas i 
enlighet därmed”. 115 Rousseau är även kontroversiell för sin tid när han anser att upp-
fostran inte skall ske genom bestraffningar eller belöningar: ”så låt det icke lida straff 
för din egen uraktlåtenhet och banna det inte heller.”116 Rousseau anser att de vuxna 
måste se kritiskt på sig själva i samband med uppfostran, samt i bemötandet med andra 
vuxna: ”Betänk, att man, innan man åtager sig att utbilda en människa, måste själv hava 
danat sig till människa! [---] var rättvis, mänsklig, välgörande; giv icke endast allmosor 
utan också kärlek […] älska människorna, och de skola också älska dig; tjäna dem, och 
de skola tjäna dig; var som en broder för dem, och de skola vara dina barn!”117 Det som 
väcker störst uppståndelse och vållar problem, är hans idé om att inte fostra barn till 

                                                 
109 Lettres sur le caractère et les écrits de Jean-Jacques Rousseau, 1788. 
110 Litteraturens historia 1987, s. 292. 
111 Författare och filosof. Föds i en enkel protestantisk familj i Genève 1712, under kort till konverterad 
till katolicismen, dör utfattig och nervsjuk i Paris 1778. Se bildarkiv, bildsvit nr. 9. 
112 Dijonakademiens prisfråga 1749. 
113 Discours sur les sciences et les arts, 1750.   
114 Julie; ou, la nouvelle Héloïse, 1761. Blir den mest lästa boken i det sena 1700-talets Frankrike, se 
Gedin, Per 1997. Litteraturen i verkligheten, kap.I. Översatt 1800. 
115 Rousseau, Jean-Jacques 1912. Émile eller om uppfostran, s. 93., bd.1. 
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någon särskild religion. Efter bokens publicerande förbjuds den och bränns,118 den anses 
för kontroversiell och strider mot styrelseskicket. Rousseau blir tvungen att fly. Han 
kommer dock alltid att få upprätthålla äran av att ha rört om i den offentliga debatten 
och att sprida idéer som blir aktuella långt senare. 
 
 
Frankrikes oroliga år 
 
Revolutioner under 1600-talet genomfördes i namnet av en religiös tro och var vända 
mot det förflutna, ett försök att återställa en tidigare ordning. De riktades sällan mot 
kungen utan istället mot adeln och dess maktanspråk. Franska revolutionen bryter de 
traditionella mönstren och vänder sig mot religionen i dess helhet, målsättningen få r en 
ny inriktning; ”från och med nu kom revolutionerna att bli framtidsinriktade”. 119 
 
Franska revolutionen med start 1789, är småborgarnas revolution. Det är Paris hant-
verkare, småhandlare, daglönare som tar den politiska makten.  
    Paris i oktober; många oroliga händelser har föregått denna månad, men nu har 
invånarna fått nog, de saknar bröd för dagen och en ny nödvinter hotar. Kvinnor på 
marknader och handlare i butiker har inget att sälja, stämningen jäser. Det är mörkt, det 
är regnigt: människor samlas i grupper, uppgivna röster ekar i gränderna.  
 

Det var en eld som låg och pyrde under askan ända fram till de första dagarna i oktober. Den 4 
tog utbrottet sin början: det var då mest ett dovt mullrande. Den 5 exploderade sedan allt 
plötsligt med ett oerhört dån […] Det var kvinnorna som sågs inleda upproret. Det höga 
brödpriset utgjorde deras förevändning: men det verkliga motivet var det förslag som Saint-
Huruge agiterat för, nämligen att kungen och Nationalförsamlingen skulle föras till Paris. Och 
detta var verkligen det enda sättet att undvika hungersnöd och få igång kommersen i Paris 
igen…[…] Redan på morgonen samlades Saluhallens månglerskor för att tåga till Versailles.[---] 
Männen dröjde inte länge med att följa i deras spår och samma kväll, i femtiden, såg vi en hel 
armé passera bestående av nationalgardister, besoldade likaväl som icke besoldade, uppblandade 
med frivilliga i alla åldrar och alla skikt vilka med beslutsamma steg sköt upp på vägen mot 
Versailles, med flygande fanor och klingande spel och en speciell artilleriavdelning…120 

 
Ludvig XVI och Marie-Antoinette 
 
Ludvig XVI är regent i Frankrike sedan 1774. När franska revolutionen bryter ut riktas 
spjutspetsarna mot monarkin och han faller offer för giljotinen 1793. Hans hustru, 
drottning Marie-Antoinette sitter fängslad på Temple och undrar oroligt vad som skall 
hända henne och hennes två barn. Mme de Staël författar en skrift vilken tar Marie-
Antoinette i försvar, Réflexions sur le Procès de la Reine,121 men denna förmår inte räd-
da drottningen utan hon avrättas kort därefter. Denna skrift utkommer när Mme de Staël 
befinner sig i England tillsammans med flera av sina vänner, de som kommer att kallas 
för emigranterna, och är även förmodligen skriven under denna tid. Flera av emigran-
terna är franska adelsmän som flyr franska revolutionen för att rädda sig och sin familj 
och om möjligt sin egendom. Men det är inte uteslutande lojala monarkister, utan de 
kommer från olika politiska partier och klasser, som står i opposition mot den tillfälliga 
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regeringen i Frankrike. I England håller sig rojalisterna för sig och de konstitutionella 
för sig. Mme de Staël hör till de senare vilka slår sig ner i Surrey på Juniper Hall.122  
 
En blodig revolution pågår i tio år. Den 25 december 1799 godkänns en ny författning i 
Frankrike.123 Napoleon blir förste konsul. Ett nytt kapitel inleds i Frankrikes och 
Europas historia. Madame de Staëls skrift Reflektioner över franska revolutionens 
viktigaste händelser,124 där hon bekänner sin tro på upplysning, frihet och framåtskri-
dande, spelar en betydande roll i den politiska utvecklingen i Frankrike efter hennes död 
och blir bokstavligen de unga liberalernas heliga skrift under restaurationen. I slutet på 
tredje och sista delen i hennes skrift läser vi: 
 

Utan tvifvel behöfves upply[s]ning, för att kunna höja sig öfver fördomar; men frihetens 
grundsatser ega sin rot i själens innersta; lika så väl som kärlek och vänskap komma de hjertat att 
klappa lifligare; de härröra från naturen, de förädla charakteren.125  

 
Åren mellan franska revolutionen 1789 och julirevolutionen 1830 betecknar inte bara 
politiskt och inte bara i Frankrike en ny tids genombrott. Borgerskapet, som länge hade 
suttit inne med den faktiska makten i samhället tack vare sin ekonomiska position, blir 
också officiellt politiskt ledande. De borgerliga frihetsidealen utformas efter antika 
mönster, hämtade från det demokratiska Grekland och republiken Rom. Den industriella 
utvecklingen tar fart, en användbar blyertspenna uppfinns 1790; vilken även Mme de 
Staël får glädje av. Kullagret konstrueras 1794, den första ångbåten 1807, propellern 
1812, det första användbara lokomotivet 1814 och stålpennan 1828. Gasbelysning, 
elektromagnetism, vaccination och sterilisering är ord och begrepp, som tillkommer 
under dessa år. 
 
Rousseau och Franska revolutionen 
 
Rousseau får världshistorisk betydelse, dels för att han framhåller känslans överlägsen-
het i en tid då förnuftet råder, men ännu viktigare är hans politiska tankar om folkets 
överlägsenhet, om frihet och om jämlikhet, vilket kommer att understödja den franska 
revolutionen. 
     I Émile för Rousseau även samhällsfilosofiska diskussioner, vilka pekar mot vad som 
komma skall. Rousseau säger till sin Emil; 
 

Du förlitar dig på den rådande samhällsordningen utan att besinna, att denna ordning är 
underkastad oundvikliga omstörtningar, och att det icke är dig möjligt att förutse eller 
förekomma dem, som kunna beröra dina barn. Den mäktige blir ringa, den rike fattig, härskaren 
blir undersåte. Äro dylika ödets skickelser så sällsynta, att du kan påräkna att bliva förskonad 
från dem? Vi närma oss en tid, uppfylld av avgörande kriser, vi närma oss revolutionernas 
århundrade.126 

 
Han tillägger i en not: ”Jag anser det för omöjligt, att Europas stora monarkier länge 
kunna äga bestånd. De hava alla haft sin glansperiod, och varje stat, som haft en sådan, 
går sin undergång till mötes.”127 Rousseau menar att den individ som väljer att leva 
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utanför samhället, har rätt att leva som hon vill, men den som lever inom samhället skall 
inte leva på andra utan fullgöra sin plikt som social människa och arbeta. Han hyllar 
hantverkarnas arbeten då han ser att dessa mest närmar människan till naturen; 
 

av alla stånd är hantverkarens det, som är mest oberoende av lyckan och människorna. 
Hantverkaren beror endast av sitt arbete; han är fri i lika hög grad, som lantmannen är slav, ty 
den senare är bunden vid sin torva, och skörden på hans fält är till en del beroende av andras 
godtycke.128 

 
Rousseau har demokratiska politiska ideal och anses vara en av de viktigaste tänkarna 
som banar väg för franska revolutionen. De fattiga revolutionärernas paroll på gatorna i 
Paris under franska revolutionen är frihet, jämlikhet och broderskap vilket har sin grund 
i hans idéer. I Émile framhåller han sina samhällspolitiska ideal och åsikter: ”Den som i 
lättja förtär, hvad han icke själv samlat, begår stöld, och en kapitalist, som staten me-
delst räntor betalar för att göra ingenting, skiljer sig i mina ögon knappast från en stråt-
rövare, som lever på de vägfarande.”129 Rousseau skisserar även demokratiska grund-
satser för staten, vilka talar mot envälde och aristokrati. Dessa kallas Om 
samhällsfördraget,130 där han menar att individens frihet handlar om att frivilligt lyda 
lagar vilka är inriktade mot det gemensammas bästa.  
 
 
Madame de Staëls offentliga arbete 
 
Borgerskapet bryter igenom som den handlingskraftiga klassen i de västliga samhällena. 
Nu etableras successivt det som Jürgen Habermas kallar ”den borgerliga offentlighe-
ten”; dvs. ”den kritiska instans mellan staten (kungamakten) och det privata samhället 
där jämlika medborgare samlas till en publik för att debattera gemensamma angelägen-
heter och dra upp ramarna för produktion och styrelseform.[---] Men den kulturella 
offent ligheten blev början till den egentliga politiska offentligheten från och med 
franska revolutionen 1789, och tryckpressen blev det viktigaste mediet i denna kamp 
mot den `gamla regimen´ och det nationella förtrycket”. 131  
 
Madame de Staëls politiska sida 
 
Franska revolutionen påverkar hela Frankrike och även Europa. Mme de Staël växer 
upp i denna politiskt oroliga tid och engagerar sig i allra högsta grad i händelserna, of-
fentligt och litterärt. Riordan menar, i sin avhandling Capturing the north, att när Staël 
kommer till världen är Europa inte rustat för en person som är redo för 1800-talet, som 
använder sig av sina fördelar och deltar i de politiska omvälvningarna under åren kring 
den franska revolutionen, inom konsulat och imperiet.132 Mme de Staël har en längtan 
efter frihet i Frankrike och hon kämpar hela sitt liv för tolerans, självbestämmande och 
jämlikhet. Detta förklarar varför hon under den monarkiska eran framstår som revolutio-
när, under revolutionen som konservativ och under Napoleons tid som lärjunge till 
1700-talets liberala filosof Rousseau. Hon ändrar aldrig åsikt och förblir alltid ärlig mot 
sig själv.  
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Hon välkomnar revolutionen till en början, men med tidens utveckling fylls hon med 
avsky; att uppnå frihet och demokrati genom blod och avrättningar är inte hennes filo-
sofi. Osva ld-Sirén menar att ”det var detta som gav henne mod att i en glänsande skrift 
under processen mot Marie-Antoinette ta henne i försvar, fastän hon visst inte alltid gil-
lat henne”. 133 Hon tycker att man skall vara tolerant mot olika åsikter och inte bruka 
våld. Under revolutionsåren lägger hon mycket energi på att rädda folk undan skada och 
förföljelse utan hänsyn till deras åsikter, på det viset blir hon själv istället misstänkt från 
olika håll. 
 
Napoleonkrigen som följer på revolutionsåren, medför inte bara förtryck och utarmande. 
Efter dessa år och efter Staëls publicerande av det banbrytande verket De 
l`Allemagne,134 utvidgas det franska folkets horisonter; man urskiljde ”olika national-
karaktärer och såg att det präglat smaken och litteraturerna”. 135  
 
Hos Mme de Staël dominerar liberalism och fördomsfrihet och hon framhåller förutsäg-
barheten i när alla tänker lika. Den litterära kosmopolitismen och sinnet för främmande 
egenart speglar hennes livsuppfattning. När olika åsikter möts uppstår något nytt, vilket 
”Salong de Coppets” sammansättning uppvisar. Mme de Staël blandar sig ständigt i po-
litiken. Utifrån sin position som kvinna, gör hon alla tänkbara försök att göra sin röst 
hörd; det blir dock genom litteraturen och inom salongslivet som hon påverkar mest. 
Många av hennes vänner är politiskt engagerade och hon hjälper dem att lyckas i kar-
riären. En internationell Napoleonfientlig krets samlas i hennes salong, vilket blir som 
en ”smältdegel där de nya tankarna tog form”.136  
 
 
Den franska salongen 
 
Vad en salong är, varierar beroende på dess historiska placering, samt om den ingår i en 
aristokratisk eller borgerlig kultur. Salongen är en social mötesplats där man diskuterar 
konst, litteratur, musik eller politik. Den är privat i den bemärkelse att den vanligen an-
ordnas i privata hem. 137 Den fungerar samtidigt som en offentlig institution, genom att 
vara öppen mot offentligheten och att vara smakdomare och normsättare med möjlighet 
att påverka den offentliga debatten. Både män och kvinnor frekventerar salongen, men 
karaktäriseras av att ofta vara ”organiserad av en kvinna och präglad av hennes och 
andra kvinnors femininitet”. 138  
 
Den franska salongen under 1600-talet ses av de flesta forskare som den första egentliga 
salongen, vilken också senare har inflytande på utvecklingen och beröringspunkter med 
romantikens salong, skriver Holmqvist.139  
    Efter en period av nästan obefintlig salongskultur under Ludvig XIV´s tid (1661-
1715) tar salongslivet fart igen i Paris. Den tidiga salongen skapas i det förnäma bor-
gerliga huset som ett nytt rum – salongen. Det tjänar inte husets familjemedlemmar, 
utan sällskapet, vilket inte är densamma som den fasta kretsen av vänner. I salongen 
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ombildas kärnfamiljens intimsfär och privatpersonerna träder ut i salongens offent-
lighet; platsen för psykologisk frigörelse.  
 

Skiljelinjen mellan privatsfär och offentlighet går tvärs igenom huset. Ur boningsrummens 
intimitet träder privatpersonerna ut i salongens offentlighet, men det ena är strängt förbundet 
med det andra. Det är bara namnet salong som fortfarande påminner om dess ursprung i 
sällskapets dispyter, och det offentliga resonemangets i det adliga sällskapets sfär.  Salongen har 
lösgjort sig från detta som platsen för umgänge mellan de borgerliga familjefäderna och deras 
fruar. De privatpersoner som här formerar sig till publik inträder inte `i sällskapet´. De träder så 
att säga först fram ur ett privatliv som erhållit institutionell form i den patriarkala kärnfamiljens 
inre rum. 140 

 
Jürgen Habermas försök att definiera salongen som en offentlig institution görs på ett 
fruktbart sätt.141 Holmqvist föredrar dock att se salongen som halvoffentlig då den, som 
hon ser det, ”befinner sig i skärningspunkten mellan en privat och en offentlig sfär”. 142 
Just denna halvoffentlighet är viktig anser hon, för att förstå vilket inflytande kvinnorna 
har i salongen.  
    Salongen utvecklas till en respekterad institution med viktig kulturell funktion och 
den salongsvärdinna som lyckas etablera sig kan erhålla en socialt och kulturellt fram-
trädande position. Värdinnans roll är dock oftast att se till att diskussionerna mellan 
männen flyter väl och att alla behandlar varandra med respekt. Men drivs salongen 
genom ett ambitiöst värdinneskap och en välrenommerad salong skapas kan värdinnan 
ändå ”räkna med både intellektuell stimulans, status och makt”. 143 
 
Det offentliga resonemanget är, enligt Habermas, offentlighetens viktigaste medium.144 
Salongerna är del av en tidig litterär offentlighet, då litteraturen kommer att spela en 
viktig roll i salongerna. Habermas anser också att salongen fyller en tidig viktig funk-
tion i offentlighetens utveckling, ”då specifika institutioner för konsumtion, distribution 
och bedömning av kultur inte existerar eller inte är särskilt utvecklande”. 145 
Holmqvist ser dock vissa problem med Habermas syn på salongerna. Dels så anser hon 
att han tonar ned de aristokratiska salongerna genom sitt intresse för den borgerliga of-
fentligheten, dels ”den snäva roll som salongen ges som kulturförmedlare genom att den 
betraktas som en förform till den fullt utvecklade, `politiskt fungerande´, borgerliga of-
fentligheten.”146 Men det som Holmqvist ser som mest problematiskt är Habermas 
”könsblindhet”, där han ”nästan helt lyckas glömma bort kvinnornas viktiga roll i 
salongerna. De resonerande privatpersoner som där samlas till publik tycks alla vara 
män: Habermas talar om en privatpersons status som baserad på en kombination av 
rollerna som `familjefader´, `egendomsägare´ och `människa rätt och slätt´ - hur en 
kvinnlig privatperson skulle kunna förstås diskuteras däremot inte”. 147 Den salong som 
Habermas för fram som den ideala, menar Holmqvist, ”är en samhällskritisk institution, 
där män(niskor) jämlikt diskuterar, förslagsvis en politiskt orienterad, upplysnings-
radikal salong. Men samtidigt finns det mycket som tyder på att denna salong är den 
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minst kvinnovänliga: ju mer `politisk´ en salong blir, ju mer mansdominerad blir den, 
menar flera forskare”. 148 
 
I och med franska revolutionen 1789 ser man hur salongerna förändras. Det intellek-
tuella klimatet domineras mer och mer av politiken ”och salongerna konkurrerades ut av 
en mansdominerad, borgerlig offentlighet”. 149  Salongerna är inte längre platsen för säll-
skapsskick och konversation, utan förvandlas till politiska mötesplatser och värdinnans 
roll blir underordnad;  
 

Damerna, som skänkt ett sådant behag åt den gamla tidens sällskapsliv, sluta upp att prata och att 
kokettera och förvandlas istället till politiska talare – icke till sin fördel, då varken naturen eller 
uppfostran utbildat dem för denna uppgift.[---] Och som damerna äro de unga herrarna. De 
varken skratta eller säga artigheter utan slå omkring sig med tidningsartiklar. Alla äro de 
demokrater […] Intresset för politiken dominerar allt.150 

 
Madame de Staëls salong 
 
I Paris finns de litterära miljöerna och den litterära publiken. ”Förläggarna, teatrarna, 
Akademin och salongerna gjorde hela tiden Paris till ett kulturellt centrum och till den 
valplats där de litterära slagen skulle stå, om de skulle betyda något över huvud 
taget”. 151 Madame de Staëls mor Suzanne Necker är en välrenommerad salongsvärdinna 
i Paris under sin tid. Hon är en av de ambitiösa värdinnorna, vilket ”kan studeras i 
hennes dagbok, där hon noggrant förberedde och efterarbetade sina salongsträffar”. 152 
Salongen anger tonen inom den kulturella världen; vill man höra senaste nytt om en pjäs 
besöker man Mme Neckers salong på fredagar. Hon samlar de senaste författarna och 
där möter man flera av de berömda encyklopedisterna; Diderot eller d`Alembert vilka 
ger sitt omdöme om stycket. Denna åsikt sprids sedan vidare till nästa dags salong och 
så vidare, tills det är en allmän uppfattning som görs gällande. 
 
Paret Neckers dotter Germaine uppfostras till att inta en ledande roll i salongerna och 
hon uppfyller föräldrarnas förhoppningar med besked. Då muntlig framställning upp-
muntras i hemmen, kommer 1700-talets första teatrar att inrättas i privathem. Mme de 
Staël studerar dramatik för den välkända skådespelerskan Mlle Clairon, och tillsammans 
med sina vänner och barn uppför hon egna pjäser, som Agar in the Desert, men även 
tragedier av Racine – Phèdre och Andromaque. Det är i samband med rollen som 
Hermione som passionen blossar upp mellan Germaine och Benjamin Constant 153 som 
innehar rollen som Pyrrhus. Under perioder då den litterära censuren är hård, ger även 
teaterns uttrycksmöjligheter tillfälle för författare att uttrycka sig genom den oratoriska 
konsten. 
 
Anne Louise Germaines accepterande av den make som utses åt henne ställer sig Rut 
Hillarp frågande inför, men inser samtidigt att Germaine istället får ”en ambassad och 
en salong, hon blir en makt att räkna med, visserligen indirekt, på kvinnovis”. 154 Det 
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blir snart hon som styr ambassaden, gästerna strömmar till och salongen etableras. 
Germaine skapar en av tidens mest eftertraktade, men också politiskt kontroversiella 
salong. Då hon utvecklas till en  
 

mästare i konversationens konst, livlig, impulsiv, snabb i uppfattningen, hungrig efter idéer, 
personligheter, starka sensationer och höga principer, hade hon behov av att ständigt umgås med 
intressanta människor, föra lärorika samtal och befinna sig i händelsernas brännpunkt; […] Hon 
var i många avseenden ett världens barn, arvtagare till hela den franska sällskapskulturen, 
oerhört fåfäng och självupptagen, utåtriktad och verksamh etslysten; men det fanns också hos 
henne något djupare och högre än vad som rymdes inom societetslivets gränser, en längtan efter 
själisk fulländning och inre frid, en moralisk och religiös hänförelse; och det var dess egenskaper 
som gjorde henne till en av romantikens vägröjare och föregångare.155 

 
Mme de Staëls idéer formas och prövas bland medlemmarna, vilka snart går under be-
nämningen Groupe de Coppet, hämtat från familjegodset nära Genève, då det ofta är där 
som gruppen sammanstrålar. Det är alltid många vänner och beundrare till Mme de 
Staël som söker sig till Coppet, trots det känner Germaine sig ofta ensam när hon befin-
ner sig där. Kanske beror det på att hon ett flertal gånger är tvungen att resa till familje-
godset, då hon blir ålagd att med ett visst avstånd hålla sig utanför Paris, där hon egent-
ligen vill vara, där allt händer. Det är en förvirrande men utvecklande period. Det sägs 
om hennes salong att ”`there was more wit displayed at Coppet in a single day than in 
the rest of the world in a whole year´”.156 Mme de Staël går från grupp till grupp pratar 
och diskuterar, hon tycker om att synas och att vara i centrum, någon menar att hos 
Mme de Staël blir det ”alltid mera prat än mat”. Germaine skildrar en annorlunda vana 
som vännerna i hennes salong har: 
 

Efter middagsmåltiden satte vi oss omkring ett bord och skrefvo till hvarandra i stället för att 
tala. Detta nöje intog oss så, att vi skyndade från bordets samtal, för att i dess ställe skrifva med 
hvarandra. Äfven när någon fremmande ankom, ville vi icke afbryta denna vana, och vår lilla 
post, såsom vi kallade den, sköttes alltid som vanligt. 157 
 

Detta beteende, menar Habermas, visar på hur de ”blir medveten om att personerna för 
sig själva och för de andra blir `subjects de fiction´.158 De tillåter sig således att gå in i 
den litterära handlingen och betrakta relationerna mellan personerna, mellan läsaren, 
personerna och författaren som ersättning för verkliga”. 159 Habermas fäster uppmärk-
samheten på hur förhållandet mellan författare, verk och publik förändras i slutet av 
1700-talet, brevromanens form, med t.ex Rousseaus La Nouvelle Heloïse, utvecklas mot 
subjektivitetens område; mot den nya genren, den borgerliga och den psykologiska ro-
manen. ”De blir intima relationer mellan privatpersoner psykologiskt intresserade av 
`det mänskliga´, av självinsikt såväl som inlevelse.”160 
 
Staëls salong liknar inte andra salonger för perioden, skriver Riordan. 161 På grund av 
Staëls många resor, samt att även hennes vänner reser över nationsgränserna, sker en 
ovanlig blandning i salongen. Gruppen omfattar både återkommande samt tillfälliga 
medlemmar. Dr Isbell menar att Group de Coppet kanske är historiens enda internatio-
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nella romantiska rörelse.162 På grund av att Mme de Staël tvingas leva i exil långa peri-
oder, återskapar hon sin salong på olika platser i Europa; i England, Italien, Tyskland, 
Ryssland och Sverige samlar hon litterära män och kvinnor och politiskt aktiva. Denna 
kosmopolitiska grupp representerar flera nationer, religioner, filosofier och modersmål. 
Just denna internationella blandning är lösningen på gruppens filosofi. De är överens 
om att ett utbyte mellan länder ger ömsesidig fördel. Det som håller denna olikartade 
grupp samman är den litterära och politiska medvetenheten från den franska upplys-
ningen och de tidiga tyska romantiska tankarna. Gruppen förmedlar även sina ”impulser 
till den uppblomstrande salongskulturen”163 i Tyskland som under revolutionsåren över-
tar Frankrikes ledande roll i salongens historia. Salongens medlemmar utveckla r sina ar-
beten via debatter, diskussioner och kritik av varandras arbeten. Detta leder till att varje 
författare delvis står i skuld till hela gruppen för varje individuellt arbete. Medlemmarna 
i gruppen är också bundna till varandra genom gemensamma ideologiska begrepp angå-
ende envåldshärskare.164 Habermas framhåller, att när församlade privatpersoner reso-
nerar offentligt kring det lästa och lägger detta till upplysningsprocessen, så ”har den 
från början litterärt förmedlade intimiteten, den litteraturförmögna subjektiviteten blivit 
en bred publiks litteratur”. 165  
    Många framstående kulturpersonligheter finner man i gruppen166 varvid jag fram-
håller några.  
 
Benjamin Constant (1768-1830) är en av de starkaste karaktärerna i hennes salong. 
Han är protestant och schweizare, men bidrar även med tyska och skotska erfarenheter. 
Han är medlem i den rådgivande Tribunalet och står nära förste konsuln Bonaparte. 
Med den ”gryende bonaparteska despotismen”167 blir han dock senare en av de själv-
klara motståndarna till Napoleon. Han utvecklas till en skicklig politiker och drar sig 
inte för att offentligen yttra sina åsikter.  
    August Wilhelm Schlegel och hans bror Friedrich företräder det Tyskland som 
Napoleon undertrycker, men som Mme de Staël studerar och beundrar. Bröderna är 
boende ett tag i Jena, varifrån den äldre romantiken härstammar. Den yngre romantiken 
har sitt ursprung i universitetsstaden Heidelberg. Denna indelning är mest geografisk då 
grundtanken är densamma; ”den centrala romantiska förnimmelsen var längtan efter en 
annan och högre verklighet, idéernas egentliga värld, och förlossningen kom genom 
religion och poesi”.168  
    Friedrich Schlegel (1772-1829) är romantikens ledande teoretiker och kritiker. Han 
hävdar att poesin är det enda absolut verkliga och tänker sig en universalpoesi i både stil 
och existensform, vilken omfatta alla konstarter och är samhällsmedveten. Känneteck-
nande är idén om dynamik och oavslutad konst, där det ”skapande jaget” alltid är under 
utveckling. Den tidiga romantiska litteraturteorin är en romanteori; ”romantikern är 
romanförfattaren”. Prosaromanen etableras som den populära genren, och för Schlegel 
är romanen `ett kompendium, en encyklopedi över en genial individs hela liv´.169 
    August Wilhelm Schlegel (1767-1845) håller föreläsningar som starkt präglas av 
den tyska romantiken och han anställs av Mme de Staël som lärare till hennes barn. Han 
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är därtill en tillgång för henne själv i studiet av den tyska kulturen, då han hjälper henne 
med språket och att rätt tolka den omgivande tyska kulturen. ”Den politiska 
oppositionen påverkade sålunda hos madame de Staël den kulturella inställningen.”170  
A.W. Schlegel följer även med på hennes resa till Sverige. 
Francois René Chateaubriand (1768-1848) gästar Mme de Staëls salong. Även han 
tillhör emigranterna i England under en period och anses som en ledande 
emigrantförfattare och representant för den franska nyromantiken. Han reser till 
Amerika och hämtar inspiration, återkommer och möts av det franska skräckväldet. 
Chateaubriand gör visit hos Mme de Staël och ett spirituellt samtal förs vid hennes 
morgontoalett; då ”plötsligt inträder madame Récamier, klädd i en vit dräkt; hon sätter 
sig mitt i en soffa av blått siden. Madame de Staël, som blev stående, fortsatte sin 
mycket livfulla konversation och var högst vältalig. Jag svarade knappt, jag kunde inte 
ta ögonen från madame Récamier. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig något liknan-
de”;171 Chateaubriand fattar tycke för den förtjusande Mme de Récamier och hon kom-
mer att blir hans musa,172 tillbedd och ouppnåelig.  
    Juliette Récamier (1777-1849) är Mme de Staëls trogna vän genom hela livet och 
hon har alltid sitt privata rum stående på slottet Coppet. Hennes salong besöks av po-
litiker och författare. ”Madame Récamier samlade hos sig i Paris det yppersta som fanns 
i de förtryckta partierna och i de opinioner som inte svikit allt för framgången. Man såg 
där de mest framstående representanterna för den gamla monarkien och det nya kejsar-
dömet [---] Bonaparte tålde inte succén, inte ens en kvinnas. Han sade: `När började det 
hållas konselj hos madame Récamier?`”. 173 
 
Under årens lopp och på grund av den förföljelse Mme de Staël utsätts för, blir Coppet 
som från början är en glad tillflyktsort för en kosmopolitisk grupp, symbolen för mot-
ståndet och friheten. Den trogna vänskaran krymper och många är misstänkta, Mme de 
Staël känner sig tvungen att resa, helst från Europa.174 
 
 
Madame de Staëls litterära produktion 
 
Mme de Staëls verk visar tankeskärpa och en skarp psykologisk karaktär. Hon kommer 
ut med en betydande produktion under sin tid. Jag fäster uppmärksamheten vid fem 
verk, vilka jag finner signifikativa för mitt arbete. I Dix Années d´exile är det Mme de 
Staëls egen röst som talar, vilket ger liv åt historien och en överbyggnad i tid. De la 
Littérature är hennes betydelsefulla avhandling som påvisar litteraturens samband med 
omgivande samhälle. Delphine och Corinne väcker ett intresse i det svenska kulturella 
samhället inför hennes ankomst, och jag bedömer dessa som inflytelserika i det svenska 
litterära etablissemanget. Genom De l`Allemagne sprider hon kännedom om den tyska 
andliga odlingen. Boken påverkar hennes livssitua tion och föranleder hennes resa 
genom Europa till Sverige. 
 
Mme de Staël överlämnar mycket av sig själv i sina litterära och politiska studier; sina 
skrifter gör hon till en plattform för egna idéer och denna avsikt döljer hon aldrig. Hon 
uttrycker själv sitt ställningsstagande: 
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Dömd till ryktbarhet utan att vara rättvist bedömd, erfar jag ett behov att göra mig känd genom 
mina skrifter. Eftersom jag ständigt förtalas, har jag, ehuru jag finner mig alltför obetydlig för att 
tala om mig själv, ansett mig böra offentliggöra resultatet av mitt tänkande i förhoppning att 
därmed ge en sann bild av mina levnadsvanor och arten av min begåvning.175 

 
Mme de Staëls publik är van vid att hon gör sin röst hörd. Hindras hon att tala offentligt 
så tar hon istället till pennan som vapen; hon gör litteratur av politik och skaffar sig 
makt därigenom. På ett insiktsfullt sätt ser hon på den kritik hon erhåller under åren och 
säger; ”För övrigt synes mig publiken alltid efter en viss tid vara rättvis; egenkärleken 
behöfver endast gifva kredit för berömmets utbetalning; ty med tiden skördar man alltid 
hvad man förtjent.”176 
  
Dix Années d´exile  
 

Jag var den första qvinna, som Bonaparte landsförviste; men sedermera bannlyste han et stort 
antal af motsatta tänkesätt.[---] De som hälsade på de landsförvista, blottställde sig att sjelfva i 
sin ordning äfven blifva det; största delen af de Fransmän jag kände, flydde mig, som hade jag 
varit smittad af pesten.[---] Då min ädle vän Matthieu de Montmorenci kommit att helsa på mig i 
Coppet, fick han fyra dagar efter sin ankomst ett Kejserligt mandat, som förklarade honom 
landsflyktig [---] Under samma tid kom äfven Madamde Recamier, som visst icke hade något 
med politiken vidare gemensamt än ett oförskräckt deltagande för proscriberade af hvilka 
tänkesätt som heldst, till Coppet, der vi redan flera gånger hade varit tillsammans, och , skulle 
man kunna tro det? det vackraste fruntimmer i Frankrike, en person som endast i detta afseende 
skulle öfver allt funnit försvar, blef landsflyktig förklarad, emedan hon rest till en olycklig väns 
landtgård på hundrafemtio mils afvstånd från Paris.177 

 
Dix Années d´exile utkommer postumt 1821. Det är en minnesbok som Mme de Staël 
inte hinner slutföra under sin levnad. Hennes äldste son Auguste de Staël understryker i 
förordet178 att titeln, Dix Années d´exil, 179 har modern valt och han väljer att behå lla 
den, trots att tiden i boken inte motsvarar mer än ca 7 år. Berättelsen börjar 1800, två år 
före första landsflykten, avbryts 1804. Börjar igen 1810 och slutar när hon anländer till 
Sverige. Memoarerna är en värdefull och stimulerande källa i mitt arbete och jag an-
vänder den för att belysa framställningen utifrån hennes egna upplevelser och med 
hennes egna ord. 
    August de Staël framhåller att hans mor tänkte mer på att behålla sina egna minnen 
och tankar än på att utgiva dessa anteckningar. Han påvisar även att Germaine blandar 
personliga omständigheter med reflexioner över Frankrikes tillstånd vilket medför att 
hon är djärv och tar en risk i händelse av offentlig publicering. Tryckpressarna i Europa 
övervakas periodvis strängt, då Napoleon begränsar ländernas frihet och det är omöjligt 
att tala fritt. Germaine väljer således att vidta försiktighetsåtgärder, genom att alltid låta 
 

afskrifva några sidor i sender, så fort de blifvit at henne sjelf skrifne; på avskriften sattes inuti 
berättelserne namn , som hämtades ur Engelska revolutions-historien, och som ersatte de 
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verkliga. Under sådan maskering bortförde hon sitt manuskript, då hon år 1812 beslöt genom 
flykten sätta sig i säkerhet för en mångfaldig stränghet.180  

 
Mme de Staël noterar och med all säkerhet funderar över sina upplevelser under den tid 
då de är aktuella, särskilt under Napoleon Bonaparts väg genom Europa och mot 
Frankrikes tron. Men det är först under sin vistelse i Sverige hon fullständigt nedtecknar 
dessa. I Sverige arbetar hon mycket på de anteckningar hon har, vilket kanske kan vara 
en förklaring till att hon aldrig kommer fram till några omfattande skrifter om vistelsen i 
Sverige.  

 
De la Littérature 
 
”Intelligensen når aldrig sin fulla kraft förrän den angriper makten” – skriver Mme de 
Staël i De la Littérature. 
 
Kanske är De la littérature considérée das ses rapports avec les institutions sociales181 
den största avhandlingen Mme de Staël producerar. Den understryker kärnan i hennes 
idéer och avslöjar en kunskap och metodik där hennes litterära teorier förebådar 1800-
talets romantik. Hon framför synpunkter på politiken, som det nödvändiga av frihet och 
tolerans.  
 
I avhandlingen försöker Mme de Staël ”sammanjämka den sociala utvecklingen med 
Napoleons politik”. 182 Hon ställer södern mot norden. Hon undersöker skillnader i lit-
teraturen i Frankrike, Italien och Tyskland och söker härleda dem ur deras religioner, 
vanor, styrelseskick och till och med klimat. Hon kritiserar den nordiska litteraturen 
med dess vidskepelse och smaklöshet. Staël framhåller även att republiker kan bli mer 
upplysta ända till de når hennes ideal av nationell frihet intensifierad av intellektuell 
kosmopolitism. 183 ”Hon menar att litteraturen måste betraktas i förhållande till bestäm-
mande faktorer som politisk styrelseform, religion och klimat – den sydeuropeiska 
diktningen är mera utåtvänd och mindre tankediger än den nordeuropeiska.”184  
 
Hon framhåller även att i denna beroendeställning kan litteraturen skapa en utveckling. 
1700-talets grundbegrepp som lycka och nytta sammankopplar hon med litteraturens 
moraliska värde. Hennes bakgrund och moralidé går igen, och pekar även fram mot ro-
mantiken i Frankrike. ”Hennes mål är individuellt moraliska, den enskildes integritet, 
sammanhanget mellan människans passioner och förnuft. I avhandlingen betonar hon 
det individuella i förhållande till det allmänpolitiska”.185 I Svensk Uppslagsbok läser vi 
att De la Littérature är ”det första betydande försöket att förklara litterära företeelser ur 
sociala förhållanden”. 186 
 
Avhandlingen utkommer våren 1800 och omfattar 675 tätt tryckta sidor. Många av hen-
nes tankar upprör samtiden. Barbara Keller menar att upprörda röster reagerar på att 
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”she dared to suggest that the French look to the past in other literatures”. 187 Staël häv-
dar att den franska litteraturen slagit in på fel väg genom att underkasta sig de antika 
konstformerna och reglerna och genom detta hindrats att blomstra. Men, boken får 
framgång i Frankrike och även i Europa och Staël är nöjd; 
 

den framgång det rönte återgaf mig fullkomligt njutningen af umgängeslifvet; min sal blef åter 
befolkad, och jag smakade åter nöjet af förtroliga samtal och att njuta dem i Paris, hvilket, jag 
bekänner det uppriktigt, alltid har förekommit mig mera intagande än alla andra nöjen.188 

 
Mme de Staël hävdar att litteraturen står i organiskt samband med omgivande samhällen 
och ställer sig frågan om den moderna litteraturen är överlägsen eller underlägsen den 
antika. Hon besvarar den i modernismens anda, som anhängare av framåtskridande och 
sätter romarna över grekerna. Keller understryker att Staël ”delineates explicitly her 
emancipation from Enlightenment perceptions of the Middle Ages, even though she still 
adheres to a theory of progressivity”. 189 Hon vill bevara den franska förnuftsmässighet-
en, men anser att den behöver vidgas och bryta med klassicismens teorier och tillägna 
sig nytt fruktbart hos andra nationer; hon förespråkar ”en ny, antiklassisk fransk littera-
tur inspirerad av engelsk och tyskt diktning”.190 
 
Rut Hillarp uppmärksammar den sociala frågan Staël behandlar, om kvinnans situation i 
manssamhället. Staël framför hur ofördelaktigt kvinnan blir behandlad när hon kliver 
fram i offentlighetens ljus på mannans domäner; hon blir förlöjligad, hånad och bak-
talad. Hon säger, att ändå ”är ju kvinnans inflytande nödvändigt för samhället […] det 
är hon som svarar för den humanitet och generositet som kan mildra männens råa seder 
och rasande passioner”.191 Hillarp slås dock av den öppna elitismen i diskussionen: ”ett 
förakt för medelmåttighet, ett självklart förhärligande av överlägsenhet och beröm-
melse”. 192 Hon erfar Staël ur en annan synvinkel, som inte märks i biografierna, ”där 
hennes inflytande i den litterära och politiska världen skildras som ett långt segertåg” 
Staëls egna värderingar kommer fram och visar på en bitterhet, menar Hillarp.193 
 
Delphine 
 
Hösten 1802 befinner sig Mme de Staël på Coppet i Schweiz. Napoleon förbjuder henne 
inte att åka till Frankrike, men låter henne förstå att hon inte är önskvärd. De la 
Littérature har ju tidigare gjort succé; även utomlands till Napoleons missnöje.  
    Hon skriver klart Delphine, den roman hon nu arbetar på, när hon vistas på slottet. 
Boken utkommer den 4 januari 1803 och omfattar tre volymer med 500 sidor i var-
dera.194 Romanen är skriven i brevform, 195 efter mönster av Rousseaus Julie ou La 
Nouvelle Héloïse. Den är intressant som nyckelroman, 196 då man finner igen författarin-
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nan själv, väninnan Mme Récamier, samt Talleyrand 197 gestaltad som kvinna. 
Hjältinnan i Delphine, samt även i kommande roman Corinne, speglar Mme de Staëls 
eget uttryck för otillfredsställelse och förtvivlan, som hon upplever vid romanernas 
tillkomst: ”den sorg en överlägsen kvinna känner, när ödet icke ger henne, vad hon 
väntat”. 198 
Vid denna period umgås Germaine med Benjamin Constant och hon känner att hon inte 
längre vill göra de offer ett äktenskap innebär. Berättelsen gör återkommande ut-
vikningar för att diskutera kärlek, vänskap, lycka, skilsmässor, politik, religion mm. 
Men återigen förargar sig Napoleon över författarinnans skrivande; över hennes ”kritik 
mot katolicismen vid en tidpunkt, då han nyss avslutat ett förbund med påven. Hon ta-
lade vältaligt för rätten att skiljas, vilket Napoleon i samförstånd med påven förbjöd – 
ända till dess att han själv ville skiljas från Joséphine!199 Hans svar på boken blev att om 
Mme de Staël någonsin visade sig i Frankrike, `skulle han låta två gendarmer föra henne 
över gränsen´”. 200 
    Romanen väcker uppseende. Första upplagan säljer ut snabbt. Journal de Paris för-
söker vara ironisk, men under skymtar sanningen: ”´Vet ni varför ingen människa igår 
och i förrgår var på teatrarna? Varför det idag söndag är mycket litet folk i mässan? […] 
Det är därför att hela Paris låst in sig för att läsa Mme de Staël-Holsteins nya 
roman´”. 201 
 
Romanen handlar om kärlek och äktenskap, om den dygdiga och fullkomliga Delphine, 
som låter sig själv anklagas för att rädda sin väninna. Genom detta förlorar hon själv 
både ära och lycka. Delphine är ung, änka och rik arvtagerska.  Hon skänker pengar till 
sin kusin för att hon skall kunna gifta sig med Lèonce, men istället förälskar sig 
Delphine och Léonce i varandra och romanen förs fram av intriger och missförstånd. 
Hillarp menar dock att dessa ”bygger alla på en solid psykologisk grund: detta sam-
hälles onaturliga krav på kvinnans uppförande”.202 
 
Boken är en kärleksroman, men Hillarp ställer sig frågan varför Staël inte gjorde 
Delphine mer lik sig själv, varför är Delphine ett ”sådant dygdemonster? [---] 
Äktenskaplig trohet kan inte ha varit vanlig i denna sysslolösa överklass med sina av 
föräldrarna arrangerade partier. Måste hon hålla sig till den goda tonen för att bli läst på 
allvar och föra fram sitt budskap? Att den yttre anständighetens krav härskade för 
kvinnorna i hennes värld visar sig på många sätt”, 203 framhåller Hillarp. Men, hon an-
griper det oupplösliga äktenskapet i romanen. I Delphine och även i Corinne, betraktas 
kvinnans känslomässiga och moraliska frihet mot det moderna samhällets bakgrund. ”I 
båda romanerna är den känsliga människan underkastad fientliga samhällsnormer i en 
för hennes lycka ödesdiger konflikt. Mot Delphine står den franska revolutionens sam-
hälle med dess motsättningar”. 204 
    Hillarp håller för troligt, att det är Delphines oskuld som förstärker romanens bud-
skap. ”Det övergripande temat är ju konventionernas makt att krossa individens lycka. 
[---] På något sätt kommer kärleksmyten och drömmen om äktenskapet att ta över 
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drömmen om en mera långtgående kvinnlig frigörelse.”205 Samtidens flickor har ju bl.a. 
via Rousseaus roman Julie ou La Nouvelle Héloïse, lärt sig att säga nej, dels för att 
”träna upp mannens förmåga till ömhet och respekt för dem som individer – en garanti 
för ett bra äktenskap. För att freda sig måste de hålla nere sin egen sexualitet, och det 
gick lättast genom att helt förneka den. Kvinnan kom att stå för hjärtat och dygden, för 
det var hon som behövde dem. Så uppstod Kärleksromanen”, 206 framhåller Hillarp. 
Staël för fram kritik ”mot salongsvärlden och den yttre konvenansen, mot äktenskap 
som inte grundas på kärlek”,207 hon försvarar även skilsmässa, vilket ju vid tidpunkten 
retar upp Napoleon. Hillarp påvisar att det är den intima sfären som skildras och inte 
politik eller yttre emancipation.  
    Hillarp ser det som intressant att utforska om Staël med sina unika förutsättningar kan 
undgå att präglas av samtidens kvinnoroll. När det gäller männen och kärleken i sitt eget 
liv, uppfattar Hillarp att hon håller sig utanför den traditionella kvinnorollen. Politiskt 
tycker hon sig se en liberal linje, men hon uttyder inga sociala eller ekonomiska frågor i 
Staëls engagemang. Delphine älskar, lider och längtar, styrs helt av sina känslor, ett 
offer för kvinnorollen. Men, det knepiga är säger Hillarp, att Delphines känslor alltid 
leder henne rätt, ”dvs på dygdens stig, godhetens, hjälpsamhetens, en stig som inte är 
konvenansens”. 208 
    Det är inte en borgerlig roman, 209 men det är en borgerlig moral och kvinnosyn som 
härskar i romanen. En roman om kärlek, där det angelägna berör hjärtat och själen, där 
två hjärtan skall förenas, inte två kroppar; Delphine säger nej till Léonces önskan att 
erövra henne.  
 
Corinne ou l´Italie 
 
Efter faderns död 1804, återvänder Mme de Staël till Schweiz och Coppet för att för-
söka lindra smärtan. Men hon är uppfylld av stor sorg och saknad och hennes hälsa för-
svagas. Hon behöver ett varmare klimat för att tillfriskna och beslutar sig därför för att 
resa till Italien, där känner hon sig heller inte förföljd av Napoleon. Hon erhåller ett 
varmt mottagande på platser där sällskapet gör uppehå ll för besök i kyrkor, museer och 
konstsamlingar. Men Germaine är inte så intresserad av föremål, utan mera över de 
samhällsrelaterade intrycken hon får av landet. Christopher Herold citerar hennes egen 
uppfattning: 
 

`Om det räcker med en timmas arbete för att regera Frankrike, böra fyra minuter vara tillräckliga 
för Italien. Det finns inget folk som är så räddhågat; till och med deras poetiska fantasi gör dem 
benägna för fruktan, och de se upp mot makten som mot en bild, vilken fyller dem med fasa. 
Vetenskaperna odlas här med beundransvärd samvetsgrannhet. Löjet är okänt eftersom det inte 
finns något sällskapsliv.´210 
 

Ju längre söderut hon kommer, ju bättre trivs hon och desto mera omvärderar hon sina 
första intryck. I Milano sammanträffar hon med Vincenzo Monti, vilken betraktas som 
tidens största italienska poet, och försöker förstå hans utomordentliga egenskaper. En-
ligt Herolds biografi blir hon i Rom förälskad i den unge, vackre, aristokratiske poeten 
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Dom Pedro, vilken troligen står som förebild till Oswald Nelvil i Corinne.211 Efter resan 
till Italien återvänder Germaine till Schweiz och börjar skriva på sin roman om Corinne. 
Så småningom reser hon till Frankrike. Hon avslutar boken, ombesörjer tryckningen och 
vid publicerandet 1807 erhåller hon stor framgång. 212 Fram till år 1872 utkommer roma-
nen i över fyrtio utgåvor bara på franska.213 Corinne blir ”Madame de Staëls bane-
brytende kvinnelige geni”, 214 skriver Toril Moi. Romanen läses av Europas intellek-
tuella och inflytandet är enormt; Mme de Staël befäster sin position som ryktbar 
författarinna.  
 
Men framgången smolkas av den ständige fienden Napoleon. Återigen reagerar han 
över Staëls författande och ”fordrade att hon skulle fullkomligt afstå från att begagna 
sin talent, vore det också i ämnen, som alldeles icke rörde politiken”. 215 Den lilla lycka 
som hon erhållit krossas då Napoleon tvingar henne att lämna Paris och Frankrike och 
alla sina vänner. Hon återvänder bedrövad till Coppet, men som alltid fylls slottet av 
intellektuella möten – hennes son skriver, ”hennes sommarvistelse i Schweitz blef 
förljufvad af många hennes vänner, som ifrån Paris ditreste”. 216  
 
Mme de Staël förföljs av Napoleons hat. Är det inte hennes politiska engagemang i 
offent ligheten så är det hennes vassa penna som retar upp honom. Hon skriver själv;  
 

Kejsar Napoleons starkaste ovilja mot mig föranleddes af den stora aktning, hvaraf jag alltid 
lifvades för den sanna friheten. Känslan för den har blifvit mig lemnad som arf, och jag har 
hyllat denna känsla, ifrån det ögonblick, då jag aldra först blef i stånd att fatta de höga idéer, från 
hvilka den leder sitt ursprung, och de ädla handlingar, till hvilka den inspirerar högre naturen. Då 
de blodiga uppträden, som vanhedrat fransyska revolutionen, icke voro annat än frukter af 
tyranniet under demokratiska former, synes det mig som borde de icke skämma frihetens sak.217 

 
Även Napoleons Joséphine håller litterära salonger och Staël är intresserad av att avläg-
ga visit hos den kulturellt engagerade kejsarinnan, ”men hur roligt det än skulle ha varit 
för Joséphine att samtala med denna lika spirituella som berömda dam, vågade hon ej ta 
emot henne av fruktan att misshaga kejsaren, hos vilken `Corinne´ var i onåd”. 218  
    Publiceringen av Corinne påverkar ytterligare relationen till Napoleon negativt. För 
det första så inflikar inte Germaine i romanen någonting som kan liknas vid smicker av 
Napoleon. Det har tidigare anmärkts, att inskjuter hon Napoleons bragder i sin litteratur, 
så är det positivt för hennes fortsatta verksamhet. Hennes egen kommentar till detta: 
”Bonaparte ville, att jag i mina skrifter skulle berömma honom, visst icke, som skulle 
ett loford mer hafva blifvit bemärkt i det dam af rökverk, hvarmed han beständigt var 
omgifven”.219 För det andra så är Napoleon mitt uppe i att krossa England när hon 
kommer ut med en roman som innehåller endast en fransman, som dessutom besitter 
den trångsynthet och lättsinne som karaktäriserar herrarna vid slutet av 1700-talet. 
Denna adelsman är emigrant och vill t.ex. inte studera andra språk, då han anser att 
franska språket är tillräckligt bland de civiliserade, han undviker även svårigheter gen-
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om ett ytligt salongsprat. Mot denna karaktäriserade fransman ställer Mme de Staël den 
skotske lorden, som är skildrad med kärlek: 
 

Oswald, Lord Nelvil, Pair af Skottland, reste från Edimburg til Italien under vintren emellan 
1794 och 1795. Hans utseende var skönt och ädelt, han hade mycket snille, et stort namn och en 
oberoende lycka;220 

 
Corinne handlar om den skotske lorden Oswald Nelvil och den ovanligt vackra Corinne. 
Hon är en modern kvinna, extremt intelligent, lärd, begåvad och djupt poetisk. Hon är 
särskilt känd för sina dikter och offentliga improvisationer. Oswald vaknar upp i Rom 
till kyrkklockornas klämtande och förstår att någonting särskilt skall hända, ryktena 
säger att Italiens mest berömda kvinna skall krönas på Capitolium. ”Oswald gick ut för 
at besöka allmänna torget; han hörde där talas om Corinna, om hennes talanger, hennes 
genie.”221 Människorna i staden berömmer hennes olika talanger; ”alla sade at ingen 
hade skrifvit eller extemporerat så vackra verser, och at hon i vanliga samtalstonen hade 
et behag och en vältalighet som förtjuste alla sinnen”. 222 
    Corinne och Oswald möts; en vänskap uppstår som sakta djupnar. ”Oswald var mera 
förtjusad än lycklig uti Corinnas sällskap, […] Han ansåg henne såsom et undransvärdt 
phenomen […], men sjelfa den hänryckning och beundran som hon ingaf honom tycktes 
aflägsna hoppet om en lugn och stilla lefnad”. 223 Stor del av boken handlar om deras 
utforskande av Rom och Corinne har även används som en resehandbok till Italien i 
många generationer.  
  
Corinne precis som Delphine kan ses som ett psykologiskt självporträtt. Hos huvudper-
sonen Corinne finns mycket av Mme de Staël själv. 224 Den romantiska och begåvade 
hjältinnan äger alla de lysande egenskaper som Mme de Staël tillskriver sig själv. När 
Napoleon sitter på St. Helena och läser Corinne slänger han boken ifrån sig och ut-
trycker upprört, ”jag ser henne, jag ser henne, jag hör henne, hon finns på varje sida”. 225 
Likheter finns mellan Corinne och Germaine, både yttre och inre, t.ex. när läsaren första 
gången möter Corinne;  
 

en Indisk schal var virad omkring hennes hufvud, och hennes sköna svarta hår genombrutit af 
denna schal; hennes klädning var hvit; et blått draperi var upfästat under hennes bröst, och 
hennes costum var ganska pittoresk, [---] man såg väl at hon tyckte om at blifva beundrad, men 
en känsla af  blyghet blandades med hennes glädje, och tycktes begära förlåtelse för hennes 
triumf; uttrycket af hennes physionomi, hennes ögon, hennes småleende, tildrog sig allas 
välvilja.226 

 
Corinne går att likna vid Mme de Staël. Herold skildrar i sin biografi att höjdpunkten på 
uppmärksamheten ”för Germaine under vistelsen i Rom var hennes offentliga inval som 
hedersledamot av Accademia dell`Arcadia”, 227 där hennes framträdande mottogs med 
ovationer. Moi observerar Corinnes framträdande på Capitol, där scenen har tydlig 
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republikansk och politisk undermening, med näst intill bländande påtryckning då 
Oswald genast erkänner Corinne som individ, som kvinna och som människa.228  
 

Han blef sjelf förundrad öfver sin känslofullhet: men under all denna glans, all denna framgång, 
tycktes Corinna med sina blickar anropa en väns beskydd, et beskydd som den mäst öfverlägsna 
quinna aldrig kan umbära; och han tänkte vid sig sjelf at det skulle vara ljuft at vara dens 
beskyddare som blott genom sin känslofullhet behöfde beskydd.229 

 
Italienarna höjer de sköna konstarterna; folket samlas på Capitolium för att se Corinne 
vars snille är dess förtjänst, alla ropar ”Lefve Corinna! Lefve snillet! Lefve 
skönheten!”230 Staël ikläder Corinne alla dessa extraordinära egenskaper därför att det är 
nödvändigt för att män skall erkänna henne som individ och människa precis som dem, 
anser Moi. ”Alle feminister vet at kvinner må gjøre det bedre enn menn for å bli 
anerkjent som deres like.”231 Men, betonar Moi, samtidigt så ligger det en fara i ”precis 
som dem” och som ”deres like”, då Corinne inte vill bli uppfattad som en man. Hon 
försöker hitta en lösning på svårigheten som karaktäriserar den moderna kvinnan; kon-
flikten mellan mänsklighet och kvinnlighet. Moi framhåller även att Staëls roman visar 
på hur osäkert det är för kvinnor att hitta en röst och en plats i den nya borgerliga 
moderniteten. 232 Huvudpersonen i Corinne liknar även författarinnan i framställningen 
av kvinnoödet. Både Corinne och Delphine utgör 
 

klagorop över den överlägsna kvinnans lott, över samhället och den allmänna opinionens 
tyranni, som hon icke kan trotsa, över de hinder som möta henne på hennes väg och de olyckor, 
varmed hon får böta för sitt snille; såtillvida är de föregångare till feminismens 
anklagelselitteratur. Madame de Staëls självbeundran får i dem bastanta uttryck; den romantiska 
individualismen med sitt tema o m passionens och geniets rätt är här redan anslagen.233 

 
Mme de Staël föregriper 1800-talets kvinnodebatt och svärmeri för Italien i romanen. 
Corinne är en kvinna som talar offentligt om allmänna ämnen. För samtidens beundrare 
av Corinne är föreningen av intellektuell frihet och geni ett modigt grepp, framhåller 
Moi genom Ellen Moers uttalande.234 Staël visar genom Corinne att kvinnan inte endast 
nöjer sig med att delta i offentligheten i ledarställning, utan att hon vill bli erkänd som 
ett självständigt sub jekt, samt i förhållandet till mannen som en motståndare, samar-
betspartner, vän eller fiende.235   
    Corinne visar sig vara dotter till Lord Edgermond från England och har precis som 
Germaine uppfostrats i den aristokratiska salongskulturen. Där värdesattes den muntliga 
framställningen och just därför kanske Staël placerar sitt kvinnliga geni med samma 
bakgrund som hon själv; den förrevolutionära salongskulturen. Hon gör ändå Corinne 
till denna exceptionella kvinna och för fram den moderna kvinnans konflikter. Corinne 
ropar även efter kärleken, precis som man upplever att författarinnan själv gör under sitt 
liv, men Corinne blir inte lycklig. ”Corinne går under genom motsättningen mellan 
geniets och skönhetens Italien och den inåtvända smärtan hos hennes älskade Lord 
Nevil från England med dess hårdare klimat.”236 Oswald gifter sig med hennes halv-
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syster som är tystare och mera tillbakadragen, bättre passad som god hustru åt en 
engelsk lord anser hans far. I slutet av sina dagar ägnar Corinne sig åt att föra över några 
av sina talanger till Lord Nevils lilla dotter, ”kanske en antydan om att framtiden tillhör 
den fria kvinnan”, 237 skriver Hillarp. 
Corinne dör inför ögonen på en förtvivlad Oswald, som därefter återvänder förkrossad 
till ett olyckligt äktenskap och det engelska samhället, Mme de Staël avslutar romanen: 
 

De återvände til England. Lord Nelvil gaf eftersyn af den renaste och måst ordentliga husliga 
lefnad. Men kunde han förlåta sig sitt förflutna upförande? kunde han tröstas af den verld som 
gaf honom bifall? kunde han nöja sig med et vanligt öde, efter hvad han förlorat? Jag kan ej 
svara derpå; och vill i detta afseende hvarken last eller frikänna honom. 238 

 
Corinne är en förromantisk roman, det borgerliga politiska samhället håller på att skapa 
en ny form av offentlighet, vilket framkallar nya könsförhållanden. Moi anser att 
Corinne är den första stora moderna kvinnan i europeisk litteratur och framhåller att 
Corinne personifierar de problem som den moderna kvinnan konfronteras med. Hon ut-
trycker även att berättelsen ”om Corinnes offentlige triumf og private nederlag – er 
kvinnenes grunnleggende modernitetsmyte”. 239 Moi menar att Corinne, som represen-
tant för den moderna kvinnan, ödeläggs på grund av den splittring mellan offentligt och 
privat som drabbar kvinnor efter franska revolutionen. Mannen moderniserar sig, blir 
borgare med rätt att delta i det offentliga livet. Kvinnan förblir i ett underordnat förhål-
lande inom familjen. Mannen utvecklar individualitet genom att delta i konflikter och 
gemenskap inom offentligheten. Kvinnan konkurrerar inte på den offentliga arenan och 
utvecklar således inte någon stark individualitet.240 ”Män vill ha kvinnor som passar in i 
samhällsmönstret: det ovanliga överlägsna blir för svårt att manövrera”, framhåller 
Hillarp och menar att denna roman blev en ”stridssignal för 1800-talets läsande kvinnor, 
särskilt de som ville sticka upp genom att framträda offentligt”.241 
 
De l`Allemagne 
 
I De l`Allemagne242 framhåller Mme de Staël den tyska romantiken, framför den franska 
salongskulturen och den kommer att kallas ”the Bible of the Romantics”. 243 Följdverk-
ningarna av boken, leder dock till en längre landsförvisning, fastställd av Napoleon, 
vilken är en av orsakerna till hennes senare vistelse i Sverige.  
 
Romantiska idéer får sent fotfäste i Frankrike då revolution och krig kommer emellan. 
Mme de Staël framhålls ständigt till att vara en av dem som senare introducerar de tyska 
romantikerna i Frankrike. I Brockhaus enzyklopädie från 1993, läser vi att 
 

1803 reste Mme de Staël till Tyskland och Italien och sammanträffade bl.a. med Goethe, 
Schiller, C.M. Wieland såväl som med A.W. och F. Schlegel, samt den italienske diktaren V. 
Monti. Av dessa kontakter uppkommer hennes betydande skrifter, däribland De l´Allemagne 
[…] genom vilken de franska läsarna får bekanta sig med den tyska kulturens historia; hennes 
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arbete ledde till att den tyska romantiken kom in i den franska litteraturen, och höll sig kvar till 
slutet av 1800-talet. 244  

 
Varför reser Staël till Tyskland 1803 i stället för till Coppet, där hennes far alltid väntar 
på henne. Förföljelserna i Frankrike trycker ned henne, hon hoppas att Tyskland kan ge 
henne nya insikter och liva upp hennes sinnesstämning; ”der man försäkrat mig om att 
blifva mottagen på bättre sätt; jag ville också sätta de gamla dynastiernas välvilliga be-
mötande i bredd med det våld som förste Konsuln föröfvat och den grofhet, som nu be-
redde sig att kufva hela Frankrike”. 245 Sammanlagt reser Staël fem gånger till Tyskland 
under åren 1789-93, 1803-7, 1808 och 1812. Samtidens intellektuella i Tyskland lockar 
henne. Goethes246 Den unge Werthers lidanden (1774) har ju gått som en löpeld genom 
Europa. ”Romanen om Werthers olyckliga kärlek, lidande och självmord – med sin 
intensivt upplevda världssmärta och fängslande naturskildring där landskap och känslo-
liv blev till ett – framkallade en svärmisk våg av Wertherfeber.”247 Hela 1700-talet ge-
nomsyras av naturdyrkan och sentimentalitet. Säkerligen göt även Mme de Staël många 
tårar över romanen, som uppfostrats i Rousseaus naturkänsla och religiositet och i 
Goethes lyriska sentimentalitet. Tre månader stannar hon i Tyskland och får ett rikt ut-
byte med den kulturella eliten. Hon sammanträffar även med den svenske attachén 
Brinkman, 248 vilken hon tidigare gjort bekantskap med i Paris.   
    Mme de Staëls resa till Tyskland och Weimar avbryts abrupt 1804 på grund av 
hennes far Jacques Neckers död. Germaine upphör dock inte att studera den tyska 
litteraturen och filosofin, och bedömer att nya resor till Tyskland är nödvändigt ”för att 
gifva fulländning åt den tafla, som hon ämnade framställa för Frankrike”. 249 1807 reser 
hon till Wien och stannar ett år. Hon finner där igen den frihet av seder som hon sätter 
stort värde på. I Wien känner hon sig även trygg och lugn från förföljelse. Efter Wien-
vistelsen återvänder hon till Weimar.  
 

Men i stället för den leende idyll, som hon upplevt 1803, fann hon blott ruiner och sina vänner 
döda eller skingrade av kriget. I uppriktig övertygelse att hon endast bekämpade Napoleon men 
icke det Frankrike, som hon älskade och tyckte synd om, predikade även hon ett andens och 
samvetets korståg mot »tyrannen«.250 

 
1810 reser hon till Frankrike och Blois med tillrådigt avstånd från Paris, där avser hon 
att övervaka tryckningen av sitt arbete de l´Allemagne när detta är slutfört.  
 
I samband med ”Förklaringen om de mänskliga rättigheterna” år 1789 avskaffas censur-
en i Frankrike, men redan 1791 i konstitutionen inskränks den nya friheten och under 
Napoleonkrigen är censuren tillbaka. ”Den nya härskaren upprätthöll en hård tidnings-
censur men var principiellt emot förhandscensur av böcker. Desto strängare var efter-
handskritiken som drabbade utgivarna.”251   
 

Den 23 September korrigerade jag sista arket af l`Allemagne, det var mig ett utmärkt nöje, att 
efter sex års arbete få skrifva ordet Fin på sista sidan af den tredje volymen. Jag uppsatte en 
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förteckning på mer än hundrade personer i Frankrike och det öfriga Europa, åt hvilka jag ämnade 
skicka ett exemplar. Jag satte själf stort värde på denna bok, som jag ansåg tjenlig att i Frankrike 
utsprida de nya idèerna. Jag tyckte att en upphöjd, men icke fiendlig känsla dikterat den, och att 
man deri skulle finna ett språk, som icke mera talades.252 

 
Staël känner sig således ganska trygg i detta skede av arbetet och planerar en resa till 
Amerika och England, men vill inte lämna landet förrän hon ser boken färdigtryckt. 
 

Jag trodde mig ej behöfva frukta något, då jag var försedd med en skriftlig underrättelse från 
bokhandlaren, som försäkrade mig, att censurn hade tillåtit bokens tryckning; och jag reste 
derföre, med mina vänner, till ett gods, tillhörigt Herr Mathieu de Montmorency, fem mil ifrån 
Blois.253 

 
Det är i Frankrike som Staël först vill ge ut sin bok, då hon betraktar Frankrike som sitt 
intellektuella fädernesland, och det är under sin vistelse i Blois som boken trycks. Staël 
anser sina idéer som nyskapande och hon upplever att hon är på väg mot höjdpunkten 
av sin karriär. Med detta betydande verk som ger en bild av Tyskland, och efter många 
resor och mycket ansträngning, ser hon med spänning fram emot publicerandet. 
 
Men, Staël ovetandes, möter boken svårigheter i censuren. Vännerna döljer detta för 
henne men slutligen nödgas herr de Montmorency rapportera problemen. Staël relaterar, 
”att Polisministern skickat sina agenter, för att sönderhacka alla 10,000 exemplaren af 
min bok, samt att jag sjelf fått befallning att inom tre dagar lemna Frankrike”. 254 Staël 
blir förkrossad, men hennes barn och vänner har varit rådiga och förmår rädda 
manuskriptet.  

 
Jag hade smickrat mig att vinna mycken framgång genom min boks utgifvande: om censorerna 
förbjudit tryckningen, skulle sådant hafva förekommit mig ganska likgilltigt och obetydande; 
men då jag låtit den undergå all granskning, då jag gjort alla de förändringar, som man fordrade, 
kunde jag ej afhålla mig från tårar vid underrättelsen om att arbetet blifvit hackadt i stycken, och 
att jag sjelf var tvungen att skilja mig från de vänner som uppehöllo mitt mod.255 

 
När Staël återvänder till Coppet bevakat av gendarmer krävs manuskriptet av henne. 
Hon listar sig till att lämna ifrån sig en dålig kopia och själv gömma undan originalet, 
samt att behålla rådande korrektur till sin bok. Senare erhåller hon ett brev från 
Polisministern, vilken går Kejsar Napoleons ärenden. Han skriver till Mme de Staël och 
förklarar orsaken till förstörelsen av boken samt hennes landsförvisning: 
 

Eder landsflykt är en naturlig följd af det sätt som Ni följt oföränderligt under en tid af flera år. 
Det synes mig som skulle detta lands luft icke passa för Er, men vi äro deremot icke komne till 
den punkt, att vi skulle nödgas söka en modell af det folk, som vunnit eder beundran.256 

 
Han fortsätter: ”Edert sista arbete är icke fransyskt; det är jag, som förbjudit dess 
utgifvande.[…] ; men det är mig icke möjligt, att låta det komma i dagen.”257 Hon 
beskylls bl.a. för att det är för mycket beröm till Tyskland på Frankrikes bekostnad, 
samt ifrågasätts varför hon varken nämner Kejsaren eller arméerna i boken. Förläggaren 
motiverar detta med att l`Allemagne är ett litterärt arbete och utrymme finns inte för 
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detta. ”`Tror man då,´ inföll Ministern, `att vi under en tid af aderton år fört krig uti 
Tyskland, på det att en person med så kändt namn skall utgifva en bok utan att tala 
något om oss? Denna bok skall förstöras, och vi hade bordt sätta författaren i 
Vincennes.´”258  
 
Mme de Staël hade planer på att resa till Amerika för att därifrån ta sig till England, 
men nu i denna bedrövelse, då hon anser sig berövad sin litterära existens, beslutar hon 
sig för att återvända till Coppet, där hon ännu har tillåtelse att vistas. Hon bestämmer sig 
för att inte ge ut något mer arbete, men som hon själv säger ”för att göra detta offer af 
en talang, som jag trodde mig äga, behofdes åtminstone en ersättning uti vänskapen och 
min omgifning”.259 Men allt eftersom blir hennes rörelsefrihet inskränkt, till slut får hon 
nästan inte röra sig utanför godset, eller ta emot vänner, vilka då riskerar påföljder. Herr 
Schlegel, en av Tysklands framstående litteratörer, Germaines vän och hennes barns 
lärare befinner sig i Genève och på Coppet och får nu order av Napoleons underlydande 
att lämna Genève och ej stanna på Coppet. Germaine ifrågasätter detta men får svaret:  

 
att det var för min egen och mina barns fördel, som man avlägsnade Herr Schlegel från mitt hus, 
emedan han gjorde mig antifransysk.[…] prefekten förevisade honom hans litterära öfvertygelse, 
och framtog ibland annat, till bevis en liten bok, der han yttrat sig vilja gifva företräde åt 
Euripides Phaedra framför Racine´s.260   

 
Personligen är Staël av den åsikten att Herr Schlegels förvisning orsakas av, att ”han var 
min vän, och emedan hans conversation aflägsnade enligheten ifrån mig; man började 
utföra det systemet att göra min själ fängslig derigenom att man borttryckte mig från 
vänskapens och snillets njutningar”. 261 
 
Under stora kval beslutar sig nu Staël för att i all hast och i högsta hemlighet resa från 
Coppet tillsammans med några familjemedlemmar.262 Endast två pålitliga personer av 
hennes tjänstefolk blir insatta i hennes planer. Hon bestämmer sig för att inte resa till 
Amerika, då hon ser att det kan bli problem med passen och svårt att ta sig vidare till 
England. Hon säger: ”det syntes mig derföre ojemförligt bättre att resa till Sverige, detta 
aktningsvärda land, hvars nye Konung redan visade samma ärofulla förhållande som 
han sedermera vetat bibehålla”. 263  Resvägen är ett problem då Napoleons agent har 
meddelat Staël att förflyttar hon sig blir hon arresterad i alla länder som Frankrike har 
rätt att befalla. Samtid igt som Staël funderar över resväg sitter en annan person och 
smider andra planer: ”Jag studerade ifrigt Europeiska chartorna för att fly ur Europa, på 
samma tid som Napoleon studerade dem under beslut att bemäktiga sig detsamma, och 
mitt tåg hade, äfven som hans, Ryssland till mål.”264 Hon väljer till slut en resväg via 
Tyskland, Bayern, Österrike, Ryssland och Finland. I maj 1812 lämnar hon Coppet och 
hoppas att allt skall gå väl.265  
    Med sonen August kvicktänkta ingripande får hon med sig ett exemplar av boken de 
l`Allemagne. Boken trycks första gången 1810, men förbjuds och trycks således om i 
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London 1813, ”då den omedelbart spriddes i 70,000 exemplar”. 266 Den trycks även 
senare i Paris 1814 efter Napoleons fall. De l`Allemagne sprids över Europa och även 
till Amerika. 
 
Mme de Staël skriver i de l´Allemagne att Tyskland är ”diktarnas och tänkarnas land”. 
Samtidigt är det inte industrialismens, revolutionens eller liberalismens föregångsland, 
utan ett splittrat, efterblivet och tillbakablickande land i förhållande till Frankrike. Det 
är just därför, menar Mme de Staël som det är romantikens ursprungsland.267 Svensk 
uppslagsbok från 1965 skriver att De L´Allemagne är ”en livfull och sakrik skildring av 
livet, litteraturen, filosofin och religionen i Tyskland, hennes mest betydande arbete, av 
genomgripande betydelse för fransk kultur genom sitt starka upphöjande av tysk odling, 
en av den franska romantikens källor”. Det står även att läsa att hon som litterär kritiker 
hör ”till mästarna i fransk litteratur, främst kännetecknad av en starkt mottaglig och 
varmt sympatiserande uppfattning”.268 Mme de Staël för polemik med det franska upp-
lysningstänkandet och med fransk kultur i allmänhet som hon uppfattar som osjälvstän-
dig och inlånad från Aten. Hon skildrar de tyska tänkesätten inom litteratur, filosofi och 
naturvetenskap, vilka alla hänger samman. 
 
Genom Mme de Staëls resor till Tyskland och sina kontakter med t.ex. bröderna 
Schlegel, lever Staël sig in i det tyska kulturlivet, läser och får personliga referat på vad 
som skrivs. ”Om Tyskland är det mogna verket som inte handlar om henne själv utan 
vill sprida kunskap om tysk kultur och romantisk litteratur i Frankrike. Det blev 
`romantikens bibel´”, 269 läser vi i Litteraturens historia. Ändamålet med boken är 
egentligen inte att föra in den tyska romantiken i Frankrike, menar Osvald-Sirén, utan 
Mme de Staël använder det tyska kulturlivet som exempel och visar ”hur en fördomsfri 
kritik kunde väcka intresse för en litteratur, där `allt är självständigt, allt är 
individuellt´.270 Boken är en studie över Tyskland och dess seder, historia och litteratur. 
Hon ger i boken exempel på teaterstycken och refe rerar dessa, hon introducerar flera 
tyska författare som Goethe, Lessing, Klopstock och Kant; allt detta är helt nytt för 
Frankrike. ”Ur litterär synpunkt är det en viktig källa, för romantikens epok en guld-
gruva”,271 skriver Osvald-Siren, men ur historisk och politisk synpunkt måste man, 
fortsätter Osvald-Siren, ge polisministern rätt i att det inte är fransyskt, ”boken är 
internationell. Mme de Staël var den första stora skriftställaren, som tänkte inter-
nationellt och just därför blev hon på sin tid starkt klandrad i Frankrike”. 272 Osvald-
Siren citerar ett brev från Goethe 1814:  
 

´Franska polisen, som var tillräckligt intelligent att förstå att ett arbete som detta skulle komma 
att stärka tyskarnas självförtroende, har varit nog klok att göra pappersgröt av boken. I 
skrivandes stund åstadkommer den en förvånande effekt. Om den blivit offentliggjord tidigare, 
skulle man säkert ha tillskrivit den inflytande på de stora händelser, som nyss ägt rum.`273 

 
Tankar som återkommer i olika källor är huruvida Napoleons förföljelse har påverkat 
Mme de Staëls skrivande. Det är intressant att reflektera över de resor hon gör, både till 
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Italien och till Tyskland, hur betydelsefulla dessa är för hennes författarskap. Resorna 
kommer antagligen till stånd till stor del beroende på den förföljelse hon är utsatt för. 
Napoleon har själv ut tryckt, att det kanske var det sämsta han gjorde att landsförvisa 
Mme de Staël, det var utifrån hon blev farlig, där erhåller hon en objektiv iakttagande 
blick på Frankrike som betyder så mycket för henne, samtidigt som hon får nya 
influenser från andra länder och dess kulturer. Tess Lewis fäster uppmärksamheten på 
detta: ”By exiling her, he opened her mind to the rest or Europe and concentrated her 
political focus on liberalism. All of her books written after 1800 bear the mark, 
implicity or explicity, of her defiance of him.”274 
    Mme de Staël är insiktsfull i sina minnesanteckningar när hon ser tillbaka på sina 
upplevelser och drar konstruktiva erfarenheter ur dessa; 
 

Men ehuru detta sista arbete ådragit mig bittra förföljelser, synes mig det vittra yrket icke 
destomindre vara en källa till njutningar och anseende, äfven för ett fruntimmer. Hvad jag lidit, 
tillskrifver jag omständigheterna, som, ifrån mitt första inträde i verlden, slöt mig till intresset för 
den frihet som min far och hans vänner försvarade; men det slag av talang, hvarigenom man 
kommit att tala om mig såsom författare, har alltid gjort mig mera nöje än möda. Den kritik, som 
ett arbete är underkastadt, fördager man lätt, då man älskar de höga tankarne för deras egen 
skuld mera än för den framgång de kunna bereda.275 

 
I ovanstående stycke framförs Staëls framtida engagemang, samt delar av det samhälle 
som vi finner i Frankrike kring tiden vid Franska revolutionen. Inom samtidens 
intellektuella och kulturella liv har jag valt att framhålla Rousseau som betydelsefull för 
de idéer och värden som påverkar Mme de Staël och hennes framtida gärning. I 
samband med Staëls offentliga arbete tar jag upp hennes politiska engagemang och 
Salong de Coppet. Av Staëls litterära produk tion har jag valt att summariskt beskriva 
utvalda verk, då jag bedömer dessa signifikativa för framtida influenser.  
 
 
Madame de Staëls betydelse för det svenska litterära etablissemanget
  
I följande stycke studerar jag vad Madame de Staël har för inverkan på den kulturella 
och litterära utvecklingen i Sverige innan sin ankomst, samt vilka hennes tidiga 
kontakter med landet är. Vidare granskar jag hur hon påverkar det kulturella samhället 
genom sitt engagemang och sin produktion under sin vistelse i Sverige.  
 
 
Litteratursamhället i Sverige 
 
Sekelskiftet 17-1800-talet bildar en gräns mellan två epoker; 1700-talet slutar i revolu-
tion och kungamord och 1800-talet inleds med krig och erövringar. 1810 kommer 
marskalken Jean Baptiste Bernadotte från Pau i Frankrike till Sverige. Han blir Sveriges 
tronföljare och kröns den 11 maj 1818 till svensk konung som Karl XIV Johan.  
 
Vi har ju tidigare erfarit att i och med borgerlighetens framväxt ökar bildningen och 
med det läsbehovet, så även i Sverige. Det är kvinnorna som även här dominerar den 
skönlitterära läsmarknaden och Schön låter oss förstå att det är kvinnorna som sedan 
diskuterar denna litteratur i det borgerliga sällskapslivet. ”Hur skulle det kunna vara 
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männen?”, säger han. ”Åt dem rekommenderades visserligen i början av seklet 
romanläsning som `galant vetenskap´, att ha som samtalsämne i umgänget med kvinnor, 
men borgarklassens män läste knappast några romaner som de sedan kunde `offentligt 
resonera´ om.”276 Schön lägger till att ”man får som bekant inte uppfatta Habermas före-
ställning om den `borgerliga offent ligheten´ som att den skulle motsvara en socialhisto-
riskt realitet”. 277 
 
Inom den kulturella eliten ser det självfallet något annorlunda ut. Tio år innan Madame 
de Staëls besök utkommer romanen Delphine.278 Många svenskar läser och reagerar, 
men bland de intellektuella tar diskussionerna riktig fart och romanen kommer att på-
verka det litterära klimatet i Sverige; den blir ”the catalyst that set the Uppsala 
Romantics in motion and inspired av long stream of poems and essays”, 279 menar 
Riordan. Mme de Staël är således en källa till inspiration för de Romantiska poeterna i 
Uppsala varför jag väljer att framhålla portalfiguren P.D.A. Atterbom.  
Per Daniel Amadeaus Atterbom (1790-1855) 
 
Per Daniel Amadeus Atterbom växer upp i en patriarkalisk prästfamilj i Åsbo socken i 
södra Östergötland. Miljön är romantisk, men enslig, och han fyller sin tillvaro med 
uppdiktade väsen. Fadern förser hemmet med sagor och krönikor, men är ändå tveksam 
till sonens överdrivna läslust. Som nioåring sätter föräldrarna sonen i skola i Linköping 
och inackorderar honom hos morbrodern. Hos honom finner Atterbom ett välförsett 
bibliotek och han kommer nu i kontakt med de stora gustavianska författarna samt den 
tyska litteraturen. Så småningom söker han sig till Uppsala där han får kontakter med 
vittra själsfränder. Atterbom och hans vänner bildar sällskapet ”Vitterhetens vänner”, 280 
vilket dock snart upplöses. Vännernas diskussioner och planer är ännu inte reforma-
toriska, utan man delar tidens uppfattningar och smak, men i sina studier börjar 
Atterbom nu281 komma i kontakt med de tyska nyromantikerna. 1807 stiftar Atterbom 
mfl.282 ett sällskap som året efter antar namnet ”Auroraförbundet”. Nu är Atterbom och 
hans vänner beundrare av Goethe och den tyska nyromantiken; 
 

i filosofiskt avseende voro de lärjungar till Fichte, Schelling och den nya metafysiska 
spekulationen; med djupt förakt sågo de nu på sjuttonhundratalets upplysningskultur, dess platta 
rationalism och dess nyktra utilism; den inhemska vitterheten, sådan den företräddes av Svenska 
akademien, var dem en styggelse, som det gällde att bekämpa och utrota; de ville grundlägga 
icke blott en ny vitterhet, utan en ny anda, en romantisk kultur, präglad av djup fromhet, men 
också av dunkel mystik, av poetisk hänförelse, spekulativ entusiasm, förnyad kärlek till 
fosterlandet och dess åldriga minnen.283 

 
Sällskapet vänder sig mot det förståndsmässiga i 1700-talskulturen och hyllar skönhets-
upplevelsen, betjänar sig i sina uttryck gärna av en universell mytologi och skapar en 
syntes av klassiskt och romantiskt. I denna diktarvärld finns det förflutna med som en 
melankolisk ton; fornnordiskt och sydländskt på samma gång. 
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    Auroraförbundet träder fram offentligt 1810 med ett eget organ, Phosphoros.284 
Atterbom blir en av de ledande romantiska revolutionärerna i kretsen kring Phosphoros 
och den stora poetiska begåvningen. 1813 lägger medlemmarna ner organet, men kom-
mer samma år i stället ut med Svensk litteraturtidning,285 vilken upprätthålls fram till 
1825.  
 
Atterbom läser Delphine och Corinne 
 
År 1811 läser Atterbom Delphine, vilken som vi minns handlar om kärleksparet Leonce 
och Delphine; Leonce blir oskyldigt dömd till döden och Delphine följer honom fri-
villigt. Atterboms beundran väcks och han inspireras286 till dikten Delphines grav,287 
vilken publiceras i Phosphoros samma år. En dialog utspelas på en gravkulle mellan 
`Genius´ och `en främling´; båda för skaldens talan.  
 

Främligen. 
Hvila ej här Delphine och Leonce? 

 
Genius. 

De hvila, de hvila! 
Äran i djupet sött sofver på kärlekens arm. 
Kullen med popplarne här betäcker de Lyckliges brudnatt, 

Himlens vexlande bloss lysa vid bädden dem nu. 
 
Främlingen. 

Är en Roman då allt, som det töckniga lifvet förgyller? 
Döden, en skön katastrof på en förhatlig intrig?288 

 
Dikten visar, anser Hellsten-Wallin, hur Atterboms platonsk-schellingianska åskådning 
ger ”näring åt hans livströtthet och tungsinne, hans elegiska längtan efter döden [---] 
Här tangerar Atterbom sin känsla av främlingsskap i tillvaron. Det centrum, som den 
gäckade själen söker, är det gudomliga allväsendet, från vilket den en gång avfallit”.289  
    Bland kamraterna i Uppsala läser och diskuterar man romanen Delphine. Det är öst-
götastudenterna som utgör romantikens kärntrupp, där ”de yngre generationerna i stor 
utsträckning påverkades av den nya förkunnelsen”. 290 Erik Gustaf Geijer är från början 
kritisk, men blir med tiden Atterboms närmaste vän och beundrare, där de bl.a. förenas 
genom intryck av Schelling.291 Uppsala blir snart medelpunkten för ett förfinat och rikt 
kultur- och sällskapsliv, vilket kan jämföras med de litterära kretsarna i Weimar och 
Berlin; den sammanhållande länken i detta berikande sällskapsliv är Malla 
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288 Sveriges litteratur VI: Romantiken 1 , 1968, s. 21. 
289 Hellsten-Wallin, Elisabet & Wallin, Isak 1954. Den unge Atterbom och Romantiken : Genombrottsåren, 
s. 96. 
290 Böök 1927, s. 12. 
291 Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775-1854). Tysk filosof, utvecklar bl.a. en romantisk 
naturfilosofi; blir en viktig ideologiskt grund för tysk och nordisk romantik, se Bra Böckers Lexikon del 
20. 
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Silfverstolpe.292 Trots de romantiska impulserna från Uppsala så håller de litterära i 
Stockholm sig kvar i ett mer klassiskt konservativt tänkande. En givande diskussion tar 
dock fart mellan poeterna i Stockholm och de unga Romantikerna i Uppsala och det 
litterära klimatet förbereds för Staëls vistelse.293 
 
Atterbom läser även Corinne. Han tar intryck av kärleksromanen och den romantiska 
reseskildringen. Hellsten-Wallin menar, att i Atterboms poem Till Sofie,294 hyllar han 
entusiastiskt Mme de Staël för hennes roman Corinne.295  
 

Sophia är väckt ur sin långsamma blund, 
Och sången skall fira den väntade stund. 
De himmelska systrar, i seklernas dans, 
Emellan sig skifta sin stjerniga krans. 
[---] 
När smältande kyler sig lefnadens brand, 
Ur fjärran oss lockar ett skönare land: 
Der vänner oss famna vid Lifvets kratér, 
Och harporna klinga och kärleken ler.296 

 
Atterbom möter Staël under hennes vistelse i Sverige. Några år därefter, 1817-1819, 
reser också han till Tyskland och till Italien ”just i den stund, då det romantiska Italien 
upptäcks”; 297 en inspiration som märks i hans skapande. Han tar djupa intryck av sin 
resa, av naturen men även av konsten och av möten med berömda diktare och filosofer, 
bl.a. stiftar han personlig bekantskap med Schelling. Han skriver mycket av sin poesi de 
åren, inspirerad av både annorlunda landskap, av människomöten men också av hem-
längtan.  
    När Staël reser i Italien fängslas hon av folket och möten människor emellan, mer än 
intrycken av konsten, naturen och dess skönhet. Detta speglar ganska väl hennes 
karaktär och engagemang i livet. Atterbom å andra sidan, är under sin resa,  
 

främst upptagen av att se, besjälad av ambitionen att göra sin resa så fruktbärande som möjligt, 
visserligen fångad och stundom förtrollad av allt det nya och förvånande som möter honom, men 
saklig och kritisk i sin uppfattning, fri i sin hållning, ingen stämningsjägare och ingen pedant. 
Med intellektuell måttfullhet griper han endast tag i den romantik som innebor i verkligheten 
själv och skummar inga lösa bilder från tingens yta.298  

 
Under sin tid i Italien läser Atterbom om Corinne, denna gång inte lika tillfredsställd 
med dess presentation av italienska sevärdheter. Han uttrycker i sina dagböcker dessa 
nya läsupplevelser: ”`väl med livligt nöje, dock inte med den första ungdomsförtjus-
ningen”´.299 Han framhåller även ”M:me de Staëls besynnerliga uraktlåtenhet att begag-
na det myckna vackra de olika trakterna erbjuda i sceneriväg och de lustiga fel hon 
begår vid sina försök att använda lokal kolorit”. 300 Atterbom har nu utvecklats vidare 
och ”den ryktbara romanen har uppenbart synts honom en smula passerad, kanske sam-

                                                 
292 Återkommer till Malla Silfverstolpes salong längre fram i avsnittet. 
293 Riordan 1998, s. 333. 
294 Ingår i Ur Minnes-Runor. 
295 Hellsten-Wallin 1954, s. 96. 
296 Sveriges litteratur VI 1968, s. 10. 
297 Santesson, Carl 1932. Atterbomsstudier, 165. 
298 Santesson 1932, s. 166. 
299 Santesson 1932, s. 167. 
300 Santesson 1932, s. 167. 
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tidigt för litet verklighetsexakt och för litet romantiskt, troligen också väl fransk till sitt 
kynne,”301 menar Carl Santesson i sina Atterbomsstudier.302 
 
Carl Gustaf von Brinkman och Nils von Rosenstein 
 
Mme de Staël reser till Sverige troligen av flera anledningar. Hennes band med Sverige 
via sin make Erik Magnus är given. En stadig kontakt med landet har hon även brev-
ledes med Gustav III303 under hans levnad, samt med svenskarna Brinkman och 
Rosenstein som hon lär känna när dessa vid olika tillfällen arbetar som svenska 
ambassadörer i Paris. 
    Carl Gustaf von Brinkman (1764-1847)304är född i Stockholm. Som diplomat får han 
arbete som svensk attaché i Paris.305 Det är under denna period som kontakten mellan 
Mme de Staël och Brinkman skapas. Denna förbindelse utvecklas senare till nära vän-
skap. Brinkman är en stor kulturpersonlighet och en sällskapsmänniska. Han vistas även 
i Berlin där han införs i litterära kretsar. Brinkman är poet och skald och inte minst en 
stor dagboks- och brevskrivare. Sedan Mme de Staël och Brinkman lärt känna varandra 
upprätthåller de en ständig brevkontakt även efter att han återvänder till Sverige.306 Det 
är Brinkman som förmedlar de svenska kontakterna Staël erhåller under sin vistelse i 
landet. 
    Mme de Staël har även tidiga relationer till Nils von Rosenstein (1752-1824); också 
han befinner sig vid ambassaden i Paris då bekantskapen etableras. Rosenstein är en 
upplysningens man. Han är ledamot av Svenska Akademien, och från år 1786 dess 
ständige sekreterare. När Delphine utkommer 1803 skriver Staël till Rosenstein: ”´Har 
ni läst Delphine? Det är inte möjligt att Ni inte har hört talas om det uppseende, den 
väckt…´”. 307 
 
 
Den svenska salongen 
 
Den svenska salongskulturen har sina rötter i den tidiga franska. Då utvecklingen av 
salongskulturen börjar i Frankrike under 1600-talet slår den till viss del även igenom i 
Sverige, främst inom högadel och hov. När den franska kulturen i högre grad påverkar 
svenskt kulturliv under 1700-talet börjar en bredare salongskultur etableras, dock är det 
fortfarande inom hovet som den har sitt främsta fäste, vilket skiljer svenskt salongsliv 
från franskt. I Frankrike under 1700-talet formar ”salongerna utanför hovet ett etablerat 
kulturellt nätverk med en mängd olika funktioner, medan de i Sverige framstår som en-
staka, otypiska exempel. Detta innebär också att värdinnan inte får samma inflytelserika 
                                                 
301 Santesson 1932, s. 167. 
302 1828 erhåller Atterbom en professur i filosofi och 1835 i estetik och moderna litteratur. Han skriver 
också vår första svenska litteraturhistoria Svenska siare och skalder, 1841-1855. 
303 Gustav III har givit namn åt paret Staëls förstfödda dotter Gustavine, vilken avled knappt två år 
gammal. 
304 Hilma Borelius har lagt upp en stor biografi över Brinkman: 1:a  vol Carl Gustaf von Brinkman. En 
undomsbiografi från vänskapssentimentalitetens tidevarv, utkom hösten 1916 på Bonniers förlag, 2:a vol 
Carl Gustaf von Brinkman under diplomatåren 1792-1810, utkom 1918. Idag (2004) arbetar Thaly 
Nilsson i Uppsala på en biografi över Brinkman. Brinkmanska arkivet ägs av familjen Wachmeister på 
Trolle Ljungby men är idag deponerat på universitetsbiblioteket Carolina Rediviva i Uppsala. 
305 1798-1801. 
306 På Lunds universitetsbibliotek finns en mängd brev bevarade från deras brevväxling, vilket Riordan 
erfar i samband med sin forskning. Där finns även delar av brevväxlingen mellan Brinkman och Martina 
von Schwerin. 
307 Osvald-Sirén 1945, s. 126. 
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sociala och kulturella position här”. 308 Det är framförallt i Stockholm som man hittar sa-
longer och liknande miljöer bland adel och borgare. Det som vi vanligen betraktar som 
vår första litterära salong, finner man nu utanför hovet, bl.a. hos författarinnan Hedvig 
Charlotta Nordenflycht.309 
    Sverige tar även intryck av den senare tyska salongstraditionen, bl.a. genom flera kul-
turpersonligheters resor till Tyskland. Ingrid Holmqvist undersöker, i sin studie 
Salongens värld, kvinnors och mäns sociala och kulturella positioner i salongen, och då 
i första hand i Uppsala. I inledning till studien, refererar hon till P.D.A. Atterboms brev 
hem till vännen Erik Gustaf Geijer, från sin resa i Tyskland och Italien. Atterbom har 
upplevt salongens atmosfär i Berlin och är påverkad av de ärliga, oförställda möten som 
där sker mellan män och kvinnor på ett intellektuellt plan. Salongens sammansättning 
av både kvinnor och män, samt att det är en kvinna som leder salongen, har betydelse 
för salongens inriktning. Men, skriver Holmqvist, ”salongen är inte bara förknippad 
med kvinnor utan också med den kulturskapande kvinnligheten. Salongerna får genom 
värdinnans och andra kvinnors inflytande ofta en feminiserad prägel, t.ex. i samtalets 
karaktär”.310 Holmqvist ser detta som historiskt intressant. Långt innan kvinnorna till-
erkänns medverkan i den kulturella offentligheten, ingår de borgerliga och aristokratiska 
kvinnorna i ett kulturellt och intellektuellt liv i salongen. Härigenom utmanas vissa 
grundläggande patriarkala normer, som att kvinnan är passiv, hör till hemmet och är 
underlägsen mannen, medan mannen har ett ansvar utanför hemmet, i det offentliga 
livet. Holmqvist refererar till historikern Yvonne Hirdman, vilken ser i salongens struk-
tur ett könsteoretiskt problematiserande utifrån det hon kallar genussystemets två 
”logiker”.311 En blandning mellan könen är mot principen om att könen skall hållas isär, 
vilket då skapar den andra logiken, om mannens överlägsenhet och kvinnans under-
ordning. Men å andra sidan, kan även den andra principen, ifrågasättas, menar 
Holmqvist, då salongsvärdinnan har både inflytande, samt legitimerar det feminina. Hon 
understryker dock att, fast kvinnorna deltar och påverkar diskussionerna, är inte samtal-
en jämbördiga eller att kvinnan är överlägsen mannen. Det är fler män än kvinnor i sa-
longerna och mannen har oftast ett anseende och inflytande i samhället kulturellt som 
intellektuellt. 
 
Magdalena (Malla) Montgomery-Silfverstolpe (1782-1861) 
 
Salongerna skiljer sig även från varandra, med avseende på det samhälleliga och ideolo-
giska sammanhang de är placerade i. En salong som domineras av aristokratin skiljer 
sig från en borgerlig salong och en salong som förespråkar upplysningens tänkande är 
olik salongen med romantikens ideal,312 framhåller Holmqvist. 
    Malla Silfverstolpes salong i Uppsala, är den mest uppmärksammade i Sverige under 
första hälften av 1800-talet. ”Det är en salong som har ett betydande kulturellt inflytade 
i sin samtid, eftersom den är verksam under en period då en modern litterär offentlighet 
ännu var tämligen outvecklad. […] under dess storhetstid på 1820-talet är den en viktig 
träffpunkt för den litterära Uppsalaskolan inom romantiken, vars främsta företrädare är 
P.D.A. Atterbom och Erik Gustaf Geijer.”313 Holmqvist utreder vad Atterboms och 
                                                 
308 Holmqvist 2000, s. 38. 
309 Född 1718, död 1763. 
310 Holmqvist 2000, s. 11. 
311 Yvonne Hirdman beskriver dessa två logiker i sin uppsats ”Genussystemet – reflexioner kring 
kvinnors sociala underordning” i Kvinnovetenskaplig tidskrift , nr 3 1988, s. 49-64, och menar att de 
upprätthåller vad hon kallar ett genussystem, som genom logikerna reproducerar sig självt. 
312 Holmqvist 2000, s.12. 
313 Holmqvist 2000, s. 12f. 
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Geijers förening mellan salongsmiljön och den romantiska kulturen och ideologin inne-
bär. Den romantiska synen på relationen mellan könen är intressant, menar hon, 
”eftersom den ideologiskt stadsfäster […] den könskonstruktion, där man och kvinna 
uppfattas som två helt olika sorter, som präglas av sitt biologiska kön i både fysiskt och 
psykiskt avseende”. 314 Holmqvist avser bl.a. med sin studie, att särskåda den romantiska 
salongen i Uppsala ”som en social, intellektuell och konstnärlig institution med speciell 
betoning på dess könsstruktur”. 315 Personer som önskar avancera, söker sig till maktens 
centrum, där de som innehar makt befinner sig. Vid den här tidpunkten är det inte kvin-
norna förunnat att tillägna sig högre studier och fina ämbeten, det är männen som har 
den möjligheten. Både Atterbom och Geijer är universitetsutbildade och erhåller profes-
sorstjänster. Sammankomster är naturliga tillfällen för diskussion kring sina arbeten. 
Den svenska kvinnliga romantraditionen har ännu inte tagit fart. Holmqvist ser en för-
klaring till detta i ”att hänvisa till den romantiska konstsynen, som hyllar det manliga 
skapande geniet och därmed utdefinierar kvinnan”.316 I det här sammanhanget blir den 
romantiska salongen värdefull, en plats för diskussion och inspiration till kvinnors skri-
vande, varför det även är av intresse att observera dessa kvinnors skrivande. ”Men även 
tematiskt är kvinnornas skrivande av intresse: deras bearbetning av sin position som 
kvinna i samhället och av den romantiska könsuppfattningen är värdefull som ett kor-
rektiv till den dominerande manliga diskursen,”317 menar Holmqvist. 
 
 
Madame de Staël reser till Sverige  
 
I kommande stycke behandlas Madame de Staëls möte med Sverige; hur hon påverkar 
det svenska kulturella och litterära samhället under sin vistelse i landet. 
 
Riordan erfar Staëls knappa dokumentation om Sverige under hennes vistelse i landet, 
men inser samtidigt att denna tystnad kan ha flera orsaker: ”maybe her political 
priorities seemed most important to her at the time, perhaps she was bored, maybe she 
ran out of time”. 318 Riordan anser samtidigt att denna tystnad till viss del är kompense-
rad, genom återupptäckten av vissa bortglömda porträtt nedtecknade av svenska sam-
tida; ”These public and private comments are a bountiful source that show how Staël 
was perceived by the Stockholmers and explain some of her embryonic comments on 
Sweden”. 319 
 
När samtidens kulturintresserade personligheter träffas hör det till att man även umgås 
kring musiken. När Mme de Staël är i Stockholm, finner hon ett behov av ett 
instrument. Brinkman ombesörjer då att hon får låna ett fortepiano av Martina von 
Schwerin. Denna första kontakt, mellan Germaine och Martina, leder till senare möten i 
Göteborg, dit Mme de Staël reser efter vistelsen i Stockholm för att därifrån ta sig 
vidare sjövägen till England.  
 
Stockholm  
                                                 
314 Holmqvist 2000, s. 13. 
315 Holmqvist 2000, s. 13. 
316 Holmqvist 2000, s. 13. 
317 Holmqvist 2000, s. 14. (Första svenska självbiografiska verk, som visar synbara inslag av den 
romantiska synen på genren är Malla Silverstolpes memoarer. Litteraturvetare Eva Haettner Aurelius 
framhåller att hennes memoarer uppvisar att självbiografin visar jaget genom att berätta dess historia.) 
318 Riordan 1998, s. 338. 
319 Riordan 1998, s. 338. 
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På sin flyktväg från Coppet i Schweiz och på grund av landsförvisningen från Frankrike 
reser Mme de Staël genom Tyskland till Ryssland, via Finland och vidare till Sverige. 
Hon skriver själv i sina minnesteckningar:  
 

Viss om Svenska Kronprinsens ädla beslut, bekräftades mer än någonsin min afsigt att resa till 
Stockholm förr än jag emb arkerade till England. Mot slutet af September månad lemnade jag 
Petersburg för att genom Finland begifva mig till Sverige. Mina nya vänner, hvilka likheten i 
tänkesätt hade närmat till mig, kommo att taga afsked af mig.[---] Aldrig har verldens öde mera 
vådligt stått på spel; ingen vågade erkänna detta för sig, men hvar och en viste det: jag var väl 
för min person icke i fara, men kunde räkna för något vad jag redan utstått. Jag viste icke, då jag 
tog avsked af dessa menniskoslägtets riddare, vilka jag skulle förlora ibland dem; 320 

 
Den sista biten av resan är hon motvilligt tvungen att genomföra sjövägen. Den 24 
september 1812 anländer Mme de Staël med familj till Sverige och Stockholm.321  
 

Jag fruktade för sjöresan, ehuru man sade mig: Alla menniskor, som resa till Sverige, taga denna 
väg, och olyckor hända aldrig. Sådana tröstegrunder lugna nästan alla resande; men 
inbildningskraften låter icke fjättra sig af dem, och man plågas alltid af föreställningen, att en 
bräcklig farkost är det enda försvaret emot det bottenlösa djupet.322  
 

När Mme de Staël kommer till Sverige är hon känd över hela Europa. Ingrid Elam ut-
trycker i sin bok Min obetydliga beundran, att vi idag har svårt att förstå hennes in-
flytande på sin samtid. 
 

Madame de Staël var den ledande gestalten i motståndet mot Napoleon, hon var förebild för de 
flesta kvinnliga och en hel del manliga författare, och hennes salong på fäderneslottet Coppet i 
Schweiz hade rykte om sig att vara Europas, det vill säga världens, mest lysande. Hon var kort 
sagt en av de två eller tre mest kända personligheterna i sin tid, en kringresande politiker, 
vältalare, författare och kulturlobbyist som drog en hänfört lyssnande publik i såväl London som 
Moskva.323 

 
Men hennes rykte är inte enbart positivt. Det sägs att hon är en av Ludvig XVI´s för-
följare, samt att hon spelade en avgörande roll för Marie-Antoinettes öde. När skeppet 
angör Stockholm viskar man om att hon kanske är dubbelagent till Napoleon. 
Bernadotte och hennes vänner i Sverige tar henne dock i försvar och ryktena mildras.324 
 
Politik 
 
Staël skriver inte mycket om Sverige under sin vistelse. Hon tillbringar nio månader i 
landet och en återkommande fråga är varför hon inte skriver mer om Sverige än vad hon 
gör. Staëls minnesanteckningar Tio år i landsflykt slutar tyvärr precis vid ankomsten till 
Skeppsbron i Stockholm. Enligt mina erfarenheter vilka jag redogör för tidigare i arbetet 
ägnar Staël mycket tid i Sverige åt att just slutföra och ”dekryptera” dessa minnesan-
teckningar, vilket onekligen kan ta mycket tid.   
 

                                                 
320 Staël 1822. Tioåriga Landsflykt, s. 277f. 
321 Riordan, 1996, s. 295. 
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324 Riordan 1998, s. 338. 
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Staël är i allra högsta grad engagerad i politiken, att se Napoleon störtad är hennes stora 
mål. Riordan tycker sig se två huvudanledningar till hennes vistelse i Sverige. Dels är 
hennes barn svenska medborgare och hon önskar säkra deras karriärer, dels är det kam-
pen mot Napoleon. Barnens situation lyckas hon lösa genom hjälp av Bernadotte, som 
erbjuder dem olika befattningar. Likaså A.W. Schlegel som reser med dem, han skall få 
tjänstgöra som kronprinsens sekreterare. Nu kan hon äntligen personligen engagera sig i 
striderna mot Napoleon, menar Riordan. 325 
 
När Staël vistas i Stockholm bor hon centralt. Hon erbjuds den kända skådespelerskan 
Friederike Löfs bostad.326 Staëls hem blir även i Sverige den centrala mötesplatsen för 
att diskutera planer mot Napoleons framfart. Mycket av hennes tid i Stockholm kretsar 
kring kronprins Bernadotte och hon träffar honom flera gånger i veckan och de äter 
middag tillsammans. Riordan noterar att i historiska studier framförs Mme de Staël som 
en ”veritable propaganda machine for Bernadotte and played an important political role. 
Her influence was perhaps most tangible when Sweden joined in the Sixth Coalition in 
April 1813, a move which would lead to Napoleon´s downfall”.327 Under sin vistelse i 
landet författar Staël en politisk skrift,328 vilken publiceras med tillstånd av Bernadotte i 
mars 1813. I denna skrift framför hon sina åsikter angående Napoleons framfart och 
Europas staters situation därefter: 
 

It is with states, as with individuals : the secret of universal monarchy is to extinguish all zeal for 
the general welfare, by the calculating selfishness of every separate state. But let us hope that the 
public spirit of Europe will start up at so many powerful appeals, and the nations recover their 
independence !329  
 

Staël visar även sin beundran för kronprins Bernadotte;  
 

The Swedes, so illustrious in history, possess an innate sentiment of dignity. The nation has 
chosen the best means of repairing adverse times, by calling a prince to the throne, in whom 
admiration is blended with the homage due to the sovereign. [---] The Prince-Royal of Sweden 
has carried chivalry in republicanism as well as in roalty ;- France is indebted to him for having 
defended her in the most critical periods, long before its present ruler was in question, and who 
has subsequently, by a thousand aratifices, caparisoned himself with military glory.330 

 
Sverige och dess roll i det europeiska systemet glömmer hon inte bort, bl.a. framhåller 
hon att:  
 

The Swedes will suffer themsselves to be led with an unlimited conficence in their chief, who 
has devoted himself wholly to them, and they require nothing more to raise them up again to the 
brightest and most exalted destinies. That energetic calmness, which secured on its base the 
edifice of social institutions, manifested itself also in its external relations. A style replete with 
dignity, justice, and moderation, from the furthermost corner of the north, resounded throughout, 
and astonished all Europe; already, without appearing to have acted abroad, Sweden, in the 
general state of affairs, has exercised an important and salutary influence.331 

 
Det kulturella livet 
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326 En fyrarumslägenhet vid operahuset, No. 18 Gustaf Adolf´s torg, se Riordan 1996, s. 102. 
327 Riordan 1998, s. 337f. 
328 An Appeal to the Nations of Europe against the Continental system 
329 Staël de Holstein, Madame 1813. An Appeal to the Nations of Europe against the Continental system 
s. 5. 
330 Staël 1813. An Appeal to the Nations, s. 92f. 
331 Staël 1813. An Appeal to the Nations, s. 94. 



 57 

 
I Stockholm vid den här tiden är det fortfarande de något strama gustavianska traditio-
nerna som råder. När Mme de Staël anländer slår hon ned som en bomb, hon förändrar 
huvudstaden under de nio månader hon vistas där; ”she became the center of cultural 
life in the Swedish capital”, 332 framhåller Riordan. Mme de Staël är van vid uppmärk-
samhet av det kulturella etablissemanget i Europa. När hon vistas i Sverige för hon med 
sig sina seder, vilket väcker något som kan liknas vid skandal hos de ”stela svenskarna”, 
trots att man i Sverige nyss bytt stolarna i salongen mot soffan, vilket bidrar till något 
ledigare och mellan könen mer jämlika samtal. När Mme de Staël gör offentlig entré i 
Sverige påverkar hon omgivningen, hon finner sig inte att sitta rofylld utan byter ofta 
plats, hon avbryter vem som helst som tråkar ut henne, ”i salongerna är man chockerad: 
hon sitter inte stilla i sitt soffhörn, hon tilltalar djärvt herrar utan att vara tilltalad…”333 
Ryktena kommer igång; Johannes Wickman skriver,334 ”’otaliga historier voro i om-
lopp, genom vilkas kringspridande den stora världen försökte taga sin lilla hämnd på 
den mest snillrika och mest själfulla kvinna, som någonsin levat’”.335 Riordan menar att 
en del av ryktena, samt de problem som uppkommer under Staëls besök, kan ha sin 
orsak i olikhet i synen på salongens funktion. Salongerna i Stockholm fungerar som en 
plats att försäkra sig om en rådande ordning, eller diskussioner kring liknande idéer. 
Staël anser å andra sidan att ”the main purpose of the salon was to make friends, build 
bridges, and serve as a workshop for liberalism. Small talk and decorum were of little 
interest to her”. 336 Staël försöker ge mening och tyngd åt Stockholms salongsliv och det 
är där hennes misstag ligger, ut trycker Palmblad,337 som är en hennes samtida för-
svarare. Många svenskar åker till Paris och finner aktiviteten där stimulerande, men i sin 
egen huvudstad vill de finna en mer passande balans mellan rörelse och lugn, vilket inte 
passar Staëls livsstil, menar Riordan. Men, trots turbulensen kring Mme de Staël är 
hennes egen salong snart igång;  
 

The Swedish capital was galvanized by an activity it had never known before. Mme de Staël 
gave dinners and balls, arranged readings and representation, and hosted musicians and dancers 
of all sorts in her salon. Her greatest accomplishment was of uniting disparate groups and 
enabling them to see their mutual interests. She received diplomats from all sides except the 
French, and even established a common ground with the partisans of literary classicism, such as 
Nils von Rosenstein, Per Adam Wallmark, and even eventually Carl Gustaf Leopold. Many 
Stockholmers found the flurry o f activity she brought with her dizzling.338 

 
Atterbom suckar, är mera imponerad än påverkad av illasinnade rykten och uttrycker: 
”`Den som finge göra bekantskap med en sådan kvinna! Då skulle det löna mödan att 
leva i denna världen´.”339 Atterbom möter Mme de Staël. Endast 22 år gammal och 
ganska blyg, sammanträffar de när Staël är på besök hos de unga fosforisterna i 
Uppsala. Han säger själv inte mycket vid mötet, men blir fängslad av hennes utstrålning 
och dragningskraft. Atterbom erfar att i hennes fysiska utseende avslöjas hennes stora 
intelligens och han imponeras av denna karismatiska kvinna. Även Malla Silfverstolpe 
möter Staël i Uppsala våren 1813. Staël dokumenterar inte detta möte, noterar Riordan, 
men Silfverstolpe som själv beundrar Staël skriver till Bernadotte och frågar om han de-
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lar hennes värme för Staël, vilket han bevisligen gör. Men, precis som många andra 
svenskar uppskattar han inte hennes sociala uppträdande till fullo.340 ”Her big mistake 
in the eye of many was that she was unimpressed by the pomp, titles and uniforms, the 
things that impressed the Swedes most,”341 framhåller Riordan. Hon menar, att de som 
är förtjusta i hennes litterära talanger, är de som tycker bäst om henne och förbiser hen-
nes brister; ”Brinkman, Silfverstolpe, and Bernadotte all believed that she was brilliant 
and that her intentions were good.”342 Riordan anser, att Staëls ljumma mottagande i 
Sverige, och svårigheten för svenskarna att ta emot nya litterära influenser, kan bero på 
hennes främmande sociala tillhörighet; här är en kvinna, med utländska vanor, en pro-
dukt av ett fientligt land, som själv är engagerad i statliga frågor av internationell bety-
delse.343  
 
När Staël vistas i Stockholm klagar folk på att hon väljer män som sina närmaste vän-
ner. Detta beror inte på att hon har en längtan att undvika sitt eget kön, understryker 
Riordan, Staël anser helt enkelt att ”the woman she met in Sweden were simple not as 
interesting or sophisticated as their male compatriots when it came to conversation, 
debate, and culture”.344 Riordan gör gällande att, ”among the people who surrounded 
Staël, only Schlegel and Brinkman were feasible partners in discussion”. 345 Brinkman är 
Mme de Staëls närmaste och mest trogna svenske vän under vistelsen i landet. Han 
fyller en viktig funktion som kulturell förbindelselänk, mellan Staël och det svenska 
samhället och kulturen. Brinkman är en stor beundrare av det kvinnliga könet och kan 
verkligen betraktas som en feminist ”avant la lettre”, menar Riordan. Han tycker, att ett 
av Staëls stora fel ”was that she didn´t sufficiently admire her own sex”. 346 Riordan 
framför i sin avhandling hur ”Germaine de Staël found Swedish woman in particular 
lacking in culture.”347 Wollstonecraft har tidigare tagit intryck av svenskarna, med 
fattigdom, dryckenskap och damernas brist på andliga eller kroppsliga övningar.348 Nu 
kommer Staëls uppfattning om kvinnorna, vilket inte är bra för landet, anser Brinkman 
och Rosenstein. Båda männen erfar Staëls åsikter och ångrar att inte Martina von 
Schwerin befinner sig i Stockholm under vintern, ”for she would have enabled Staël to 
form a better opinion of Swedish woman”. 349 Dessa båda kvinnor möter varandra senare 
i Göteborg dagarna innan Staël lämnar landet. 
    Staëls besök i Sverige dokumenteras, både av dem som tar positiva som negativa in-
tryck. Efter hennes död utväxlar Brinkman och Martina von Schwerin en mängd brev 
vilka glorifierar deras ibland missförstådda vän. De ser Mme de Staël som en samman-
länkande kraft och jämför henne med andra stora kvinnor som t.ex. Mary 
Wollstonecraft.350  
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Göteborg 
 
I bildade kretsar i Sverige dominerar franska språket och fransk kultur på 1700-talet och 
början på 1800-talet, men i Göteborg där invandringen från anglosaxiska länder är stor 
dominerar engelskan. Bildningsnivån bland inflyttade handelsmän och familjer är hög 
och det gör det möjligt för dem att delta i ett socialt liv och bidra till ekonomisk utveck-
ling. Göteborg är i en av sina välmående perioder när Staël anländer första dagarna i 
juni 1813.351 I Napoleons krig mot England är Göteborg frihamn under kontinental-
blockaden och tjänar stora pengar på omlastningstrafiken, Göteborg blir nu en av de 
viktigaste handelsstäderna i Europa. En av stadens invånare, kamrer Jacob von Holten, 
skildrar åren 1808-1810:  
 

`Kejsare Napoleons kontinentalsystem har vi att tacka för, att den nedbrända staden så hastigt 
som en ny Fenix upplyftades ur eldsvådans ruiner och förskönades med praktfulla stenpalatser, 
ty alla kolonial-, manufaktur- och penningeaffärer koncentrerades på denna för Östersjön 
förträffligt belägna platsen. Många förmögna utländska handlande hitflyttade att profitera av 
konjunkturer. Kapare hitförde sina rikt lastade priser. Kontinuerligt anlände flera utländska, 
lastade fartyg, dels att lossa, dels att få svenska flagg och frihetsdokument för seglationen. 
Regeringen visade Mercurius mycken liberté, och kapitalet förtjänster på alla händer, vilket man 
förut omöjligen kunde föreställa sig.´352  

 
Dessa år kallas i Göteborgs historia för ”Göteborgs storhetstid”, ”de briljanta åren”, 
eller vanligast ”kontinentaltiden”. Men redan 1814, med freden i Paris och Napoleons 
fall börjar köpmännen tappa intresset och handelshus och firmor går i konkurs. 
 
Martina von Schwerin (1789-1875) 
 
Brinkman etablerar under sitt liv flera bestående kvinnliga vänskapsförhållanden. I 
synnerhet en av dessa kvinnor upptar hans intresse och det är Martina von Schwerin; 
”He had more faith in Martina´s intellectual capacity than she did herself, and pushed 
her to have more confidence.”353 
 
Martina von Schwerin är tjugofyra år vid tiden för Staëls besök i Göteborg. Hon har en 
enorm läshunger och etablerar goda kontakter med den intellektuella eliten, som t.ex. 
Tegnér och Brinkman. Hon anser sig dock själv inte tillräcklig för att ge ut egna ro-
maner, men läser allt som kommer ut och recenserar gärna brevledes sina åsikter. Med 
Tegnér har hon en djup och långvarig kontakt. Båda ser en glädje i att läsa samtidens 
litteratur och utbyta erfarenheter därefter, Tegnér respekterar också hennes omdömen av 
hans nya alster.354 Martina är mer litteraturkritiker än vanlig nöjesläsare; hon får sig 
tillsänt böcker vilka hon recenserar och kommenterar i svarsbrev, hon träffar författare 
och diskuterar litteratur, hon ingår i ett för samtiden kulturellt nätverk, menar Elam.355 
Martina, Brinkman med flera, skriver en mängd brev vilka innehåller intellektuella ut-
byten och familjära artigheter. Habermas framför 1800-talet som brevväxlingens år-
hundrade; men det är inte det av en tillfällighet, menar han, privatpersoner uppfattar sig 
som oberoende i kärnfamiljens privata sfär, ”de uppfattar sig just som människor som 
kan träda i en `rent mänsklig´ förbindelse med varandra”,356 i detta sammanhang är 
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brevväxlingen den litterära formen, individen utvecklar sin subjektivitet genom brev-
skrivning, anser Habermas.357  
 
En förväntansfull besökare till Mme de Staël, när hon nu stannar några dagar i 
Göteborg, är således Martina von Schwerin. 358 Innan Staëls ankomst har Martina läst 
alla Mme de Staëls böcker och har även som tack för lånet av fortepianot, brevledes er-
hållit av Germaine ett exemplar av essän Réflexions sur le suicide.359 Nu när Staël be-
finner sig i Göteborg ser Martina det som ett ypperligt tillfälle att träffa sin beundrade 
författare. Martina har kvar sitt barndomshem utanför Göteborg, 360 men bor nu som gift 
i Skåne. Hon ser det dock inte som ett hinder att resa från Skåne för att få möjlighet till 
en sådan stor och viktig händelse, som ett personligt möte med den omtalade kulturper-
sonligheten.  
    Den 5 juni 1813 träffas Martina och Germaine i Göteborg. När Staël befinner sig i 
Göteborg är hon enligt Elams utsago boende hos den betydande Göteborgsfamiljen 
Lorents,361 vilken även Martina är bekant med.362 Efter det första korta mötet dem 
emellan, noterar Riordan Martinas intryck i ett brev från henne till Brinkman, ”it was 
too bad Staël was not born a man […] if this had been the case, Staël would have been 
able to live comfortable with her talents. The fire of genius and emotion which made her 
such a remarkable woman would have made her the greatest man of her century”. 363 
Brinkman uppfattar nog inte att Germaine är född till fel kön, men anser samtidigt att 
hon inte stämmer in på hans idé av mönsterkvinna. Han ser i stället att Martina, ”more 
closely fit the ideal, because she, unlike Germaine de Staël, valued and esteemed her 
fellow woman”. 364 
    Elam noterar att Martina framhålls sparsamt i litteraturhistoriska handböcker, men 
betonar att ”för den som intresserar sig för läsandets och den kulturella offentlighetens 
historia är hon en överrik källa”. 365 Elam för även fram att just mötet mellan Germaine 
och Martina är intressant och ”typiskt även för vår egen tids litterära scen: den läsare 
som blir intresserad av en bok och vill läsa allt av författaren vill också veta mer om 
personen och helst träffa honom eller henne”. 366 Martina beundrar Mme de Staël och 
anser att hon bättre än de flesta kan uttala sig i viktiga frågor. Att författare tillfrågas 
och uttalar sig i aktuella ämnen, är vi idag vana vid, men för tvåhundra år sedan var 
denna företeelse ny, ”madame de Staël var i själva verket en av de första författarna 
med internationell kultstatus”, 367 understryker Elam.  
 
Till England 
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Efter att ha tillbringat en knapp vecka i Göteborg lämnar Mme de Staël Sverige. Under 
vistelsen i Göteborg kan det ha rört sig om fem möten mellan Germaine och Martina, 
skriver Elam, förutom avskedet dem emellan. Den 10 juni 1813 avreser Germaine och 
hennes sällskap med segelfartyg från Göteborg, för att resa vidare till England. Martina 
får äran att följa med henne, ända ut till Göta älvs mynning där segelfartyget väntar. 
Elam citerar Martinas brev av avskedet: ”Jag följde henne ända ut till båten. Hennes 
minne skall aldrig utplånas ur min själ.”368 
    Med sig i bagaget har Mme de Staël sitt enda bevarade exemplar av den förbjudna 
boken De l`Allemagne. Den 18 juni anländer hon till England och London. Staëls yngste 
son Albert tillhör nu den svenska armén. Under sin vistelse i England, den 12 juli 1813, 
dödas han i en duell; denna tragiska händelse kommer Staël aldrig över. Den 6 april 
1814 abdikerar Napoleon och den 12 maj reser Mme de Staël åter in i Paris. Den 23 
December 1814 läser vi i Götheborgs-Posten att ”Fru Staël von Holstein uppehåller 
[s]ig nu i Clichy [s]om är beläget en timas wäg från Paris”. 369 
 
I första delen av detta stycke studerar Mme de Staëls betydelse för det svenska litterära 
etablissemanget innan sin ankomst till Sverige, samt hennes tidiga personliga kontakter 
med landet. Jag framför fosforisternas reaktion med Atterbom i spetsen, samt fäster 
uppmärksamhet på den svenska salongen, och då särskilt Malla Silferstolpes. I andra 
delen av stycket beskriver jag hur Mme de Staël påverkar det offentliga och kulturella 
samhället under sin vistelse i Sverige; hur hennes politiska engagemang tar sig uttryck 
och om hennes möte med Martina von Schwerin.  
 
 
Madame de Staëls influenser på svenska kvinnliga författare 
 
I detta stycke fokuserar jag på tre svenska kvinnliga författarpionjärer,370 Sophie von 
Knorring, Fredrika Bremer och Emilie Flygare-Carlén. Jag avser att visa under vilka 
villkor de arbetar och hur de agerar för en förändrad situation. Påverkas de av yttre 
influenser; är Mme de Staël en förebild för dem, betyder Mme de Staëls produktion och 
engagemang för kvinnans frigörelse något för dessa kvinnor i deras fortsatta arbete? 
 
 
Läsning och litteratur 
 
Efter franska revolutionen följer en brytningstid i Europa. En omvandling av det gamla 
bondesamhället påbörjas och en ny borgerlig samhällsklass växer fram. Boklig bildning 
inom områden som tidigare varit förbehållna pojkar, t ex språk och litteratur, blir nu 
möjlig även för flickor. Romanläsning blir på modet, särskilt bland kvinnor. Efterfrågan 
på läsning och litteratur ökar och de kvinnliga författarna framträder tydligare. Till en 
början skriver kvinnorna om kvinnans traditionella värld, kärlek, hem och barn. De skri-
ver för att ge uttryck åt en längtan, för att ge nytt innehåll åt livet och för att utveckla sig 
själva. Med romanens genombrott ändras begreppen, nu gäller det att skildra verklighe-
ten; förmågan att avslöja sanningarna om människa och samhälle. ”Tyngdpunkten i be-
greppet försköts till att gälla budskap i stället för medium, till att gälla djupsinne eller 
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samhällskritik i stället för stilens mästerskap.”371 Detta tar kvinnorna fasta på och med 
ökad kunskap och möjlighet till vidgning utanför hemmet, börjar de skriva om kvinnans 
förhållande till det manliga könet och om sociala förhållanden utanför hemmet. Tidigare 
ägnade sig skrivande kvinnor åt dagboksanteckningar och brevskrivning, nu blir istället 
romanskrivande en litterär form, som möjliggör uttryck av idéer och attityder efter be-
hov; romanens århundrade tar vid. Vid sekelskiftet 17-1800-talet ökar antal kvinnliga 
litteratörer i Europa. Men, hur är skrivande kvinnors villkor vid den här tiden, av olika 
anledningar väljer en del att publicera sina verk under pseudonym. Den nya författar-
profilen är ännu ej etablerad och erkänd, kvinnorna kan ha behov av att skydda sin 
identitet, kanske beroende på sin egen osäkerhet att inte bli tagen på allvar, eller för att 
inte verk och författarens kön skall likställas.  
 
Det talas mycket om Mme de Staël i slutet av 17- och början av 1800-talet, även i 
Sverige, och hennes roman Corinne ou de l´Italie är vida läst; upplaga efter upplaga 
säljs ut vid publicerandet 1807. Det största inflytandet sker dock hos kvinnliga författare 
två och tre generationer senare, framhåller Tess Lewis. Madame de Staëls politiska 
inflytande minskar kring mitten på 1800-talet, erfar Lewis, men gör gällande att ”her 
life and literary works, especially Corinne, transformed the lives of woman readers for 
generations.”372 Lewis är av åsikten att det är svårt att läsa romanen utan akademisk 
eller historisk motivation, vilket kan ha orsak i att Corinne läses lite idag. Mme de 
Staëls försvarare talar dock för boken, men - säjer Lewis – ”without an understanding of 
its historical context and its author, it is difficult to understand the excitement it 
generated for almost a century”. 373 
    Toril Moi framhåller betydelsen av att läsa Corinne idag. I Norge, där Moi hör 
hemma, är det obligatoriskt för litteraturvetare att läsa Goethes Faust 374, vilket det inte 
är med Corinne. Moi anser, att eftersom man inom kulturen är lika intresserad av att 
förstå kvinnors situation som mäns så bör det finnas en plats både för Faust och för 
Corinne. Således bör Corinne ”få adgang til det universelle”. 375 Hon anser att Corinne 
är lika viktig för förståelsen av det moderna som Goethes Faust är. Moi menar att ”en 
bok som var så viktig for et helt århundre er selvsagt av meget stor historisk intresse” 
och uttrycker att Corinne är själva ”urteksten for kvinnelige romanförfattare i det 
19.århundrade”. 376  
 
Madame de Staël använder romanen i en spirande kvinnokamp, där könsmoralens och 
klasskillnadernas betydelse för kvinnoförtrycket är huvudtemat”. 377 Hon blir en före-
bild, representant för en fri och oberoende kvinna, särskilt för de litterärt verksamma i 
förverkligandet av sina drömmar och hon lockar till efterföljd.  
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Svenska kvinnliga författarpionjärer 
 
Nu vänder jag blicken mot några kvinnliga författarpionjärer i Sverige under 1800-talet. 
Jag önskar utröna hur betydelsefull Mme de Staël egentligen är, för deras produktion 
och engagemang. 
 
Sophie von Knorring (1797-1848) 
 
Madame de Staël med familj, vistas i Sverige under säsongen 1812-1813. Sofie von 
Knorring skildrar Madame de Staëls besök i huvudstaden, i sin roman Illusionerna.  
Huvudperson och berättare i romanen är Ottilia, vilket i själva verket är Sofie von 
Knorring som flicka. Ottilia är full av förväntan inför mötet med den snillrika och om-
talade Fru Staël, men hennes illusion faller, vilket vi har tagit del av i inledningen. 378 
Ottilia är på sin första bal och Staëls entré har föregåtts av att gästerna är samlade och 
inväntar Mme de Staëls anländande. Ottilia återberättar händelsen:  
 

jag hörde med förundran, att man i allmänhet kostade mer speord än entusiasm på sin väntan af 
den beryktade frun. Kammarjunkar P., en stor satiricus och criticus, försäkrade oss, att alla 
bedagade damer och många d:o herrar voro ganska föga belåtna med Fru Staëls ankomst. Han 
påstod, att de stodo nu med halföppna munnar, väntande med förskräckelse dens ankomst, som 
totalt skulle utestänga dem alla. De anade ingenting godt af denna överlägsna överlägsenhet. De 
förutsågo – sade han – med förskräckelse, att alla societeter, der Fru Staël fanns, skulle ingen än 
hon få föra ordet, och att dock ingen dylik (societet) kunde hafva minsta pretention på 
distinction, der detta – dagens största under och vinterns förnämsta >>Lejon>> fattades.379   

 
Svenskarna har svårt att mottaga denna kosmopolit. Riordan uttyder ur sina forskningar 
att det enda sättet som de kan acceptera Mme de Staël i kulturlivet är att kritisera henne 
för att bryta mot svenska konventioner. Ofta förbiser de hennes litterära och politiska 
influenser och fokuserar istället på hennes sociala och fysiska underligheter.380  
    Mottagandet av Illusionerna visar både på kritik och på beröm, redovisar Kessler 
Agdler i inledningen av romanen, men noterar att Knorrings skildring av Mme de Staël 
får beröm.381 Recensionen i Nyare Dagligt Allehanda avslutas med följande rader:  
 

`Anekdoterna om Fru Staëls vistande här i Stockholm äro rätt roliga och i allmänhet är allt hvad 
som är bisak, väl lyckadt, så att, om man ej kan gilla andan och ämnets utveckling i denna 
roman, läser man den i alla fall alltid med intresse och läger ej gerna bort den förrn den är 
genomläst´.382 
 

Att publicera anonymt är inte ovanligt för tiden, både för män och kvinnor, men man 
väljer det av olika anledningar och det leder till skilda effekter. Åsa Arping framhåller 
att 
 

för kvinnorna bidrog anonymiteten till upprätthållandet av en nödvändig anspråkslös framtoning, 
men innebar samtidigt en möjlighet att `bakvägen´ vinna auktoritet och skapa sig en position, 
utan att behöva framträda i offentligheten och riskera en granskning av deras person och 
kvinnlighet.383 
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Sophie von Knorring är extremt noga med att inte avslöja sin identitet och hon väljer 
under lång tid att inte röja sitt kön, till skillnad från sina författarkollegor Bremer och 
Flygare-Carlén. Hon förnekar alltid varje samröre med sina romaner. Burman menar, att 
hennes diskretion givetvis är en ståndsfråga; ”Friherinnan von Knorring vill inte för-
knippas med något så simpelt som romanförfattande.”384 De flesta av sina verk publi-
cerar hon emellertid i romangenren, ”den genre som upptäcktes av de skrivande kvin-
norna i Sverige under första hälften av 1800-talet”. 385 Romanen Illusionerna utkommer 
1836 och ges ut helt anonymt, även utan hennes pseudonym, ”Författaren till 
Cousinerna”. 386 
 
Sophie von Knorring, född Zelow, växer upp på Slottet Gräfsnäs i Västergötland. 
Fadern härstammar från en polsk adelssläkt och även modern är av adlig härkomst; 
Sophie får således en aristokratisk uppväxt. Hon recipierar i Amaranterorden och 
hennes societetsliv ”fullkomnades när hon presenterades för madame de Staël”. 387 Hon 
tillbringar även sitt vuxna liv i dessa kretsar, då hon ingår äktenskap med Carl von 
Knorring. Kessler Agdler framhåller att detta ”präglade både hennes personlighet och 
hennes verk. Som adlig och kvinna intar hon en särposition i den samtida svenska lit-
teraturen, och i sina romaner skildrar hon i regel en adlig miljö”. 388 

 
På grund av sin härkomst och högreståndsmiljön i romanerna blev Sophie von Knorring 
mestadels bedömd som en konservativ författare, men i sina verk – och inte minst i Illusionerna 
– analyserar hon de högre ståndens levnadsvillkor och beteende, dubbelmoral och 
uppfostringsmetoder med kritisk blick och ironi.389 

 
Gryende kärlek och erotisk åtrå är teman i Knorrings romaner, där kvinnorna måste 
utstå en ”själslig kamp mellan samhällets påbud och människans begär”. 390 
    Ottilia blir förälskad i sin kusin Otto i romanen Illusionerna. Otto kurtiserar många 
flickor och är även trolovad, samtidigt som han bedyrar Ottilia sin kärlek. Ottilia vill 
ändå inte att Otto skall lämna sin trolovade; det blir en kamp mellan plikt och böjelse 
som ”manifesteras i en stark erotisk spänning mellan de två huvudpersonerna”. 391 
Kessler Agdler noterar, att huvudpersonerna i Knorrings romaner befinner sig mycket 
nära varandra, ibland lever de till och med i samma hus. Denna fysiska närhet ökar 
spänningen och kampen blir olidlig. ”Hjältinnorna försöker förtvivlat att följa plikten 
men sönderslits av böjelserna och går mot sin undergång.”392 
 
På ett yttre plan handlar Illusionerna om en flickas första kärlek, men på ett djupare 
plan ”kritiserar romanen de gängse uppfostringsmetoderna för flickor som sänds naiva 
och godtrogna ut i världen”, 393 menar Kessler Agdler. Hon understryker även ramberät-
telsens betydelse, där det i slutet visar sig att ramberättaren sammanfaller med karak-
tären Otto. Genom hans råa ton förlorar Ottilias positiva skildring av Otto sin trovärdig-
het. På grund av detta ”skapas en ironisk distans till Ottilias uppoffring och berättelsens 
tragiska slut, vilket kan förstås som en dold kritik av den offermoral man förväntade sig 
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av kvinnorna”, 394 framhåller Kessler Agdler. Ottilia är olyckligt kär, ingen lösning står 
att finna och hon insjuknar i nervfeber. Hon återvänder till sin mormor, där hon befann 
sig innan Stockholmsvistelsen. Där nedtecknar hon sina minnen från huvudstaden, som 
mormor kan läsa efter Ottilias död. Handlingen får en tragisk upplösning, precis som i 
Delphine och i Corinne. I Knorrings romaner dör ofta de kvinnliga hjältinnorna i slutet, 
vilket kan tolkas som ”`en kritik av ett fragmentariserat kvinnoliv, där valet måste stå 
mellan antingen det privata eller det offentliga´”. 395 
 
Fredrika Bremer (1801-1865) 
 
Fredrika Bremer växer upp på Årsta söder om Stockholm. Familjen är högborgerlig, 
hon uppfostras väl, med undervisning i språk, litteratur, målning, dans och pianospel. 
Hon växer upp med arv från den gustavianska litteraturen, med en blandning av manlig-
het och sentimentalitet, samt under romantikens blomstringstid. Fredrika fascineras av 
romanens värld, hon läser bl.a. Rousseaus La nouvelle Héloïse och Madame de Staëls 
Corinne, vilka uppenbart ger henne litterära impulser.396 Hemmet saknar dock kärlek, 
och den despotiska fadern vill att döttrarna i familjen skall utvecklas till attraktiva flic-
kor, för att erbjudas gott giftermål. Fadern fullföljer sina uppfostringstankar och tar med 
familjen på bildningsresa i Europa.397 

Fruntimmers lott i allmänhet och min egen särskilt syntes mig ryslig. Jag såg dristighet och mod 
i männens blickar, hörde dem giva tankar och känslor luft – och jag var dömd till tystnad, till 
intet liv. Jag kände mig vara född med starka vingar men kände även, att de voro stäckta, och 
trodde, att de alltid skulle så bli.398 

 
Fredrika Bremer kommer ut med Teckningar utur vardagslivet 1828-31, där Famillen 
H*** ingår. Hon publicerar denna roman anonymt, men hon röjer sitt kön till skillnad 
från Knorring, genom att publicera första häftet av Teckningar under signaturen 
”Författarinna”. Hon använder heller inte beteckningen ”roman” i de första utgåvorna. 
Åsa Arping menar att ”genren associeras sedan länge med verklighetsflykt och låg mo-
ral. 1800-talsförfattarnas förnyade försök att komma tillrätta med denna problematik 
resulterar i en betoning på romanens nytta och förankring i `verkligheten´”. 399 
Margareta Björkman konstaterar att ”den realistiska romanen lanserades som verklighet 
för att inte belastas med den nedsättande beteckningen roman”. 400 Debuten med 
Teckningar utur vardagslivet är upptakten till Bremers karriär. Därpå följer flera 
romaner som alla innehåller levande kvinnoporträtt. Dessa har ett genomgående tema i 
en ung flicka, lik henne själv, som strävar efter att göra sig fri, från en instängd patriar-
kalisk miljö och att utvecklas efter egen vilja. 
 
När Bremer slår igenom, introducerar hon den borgerliga realistiska familjeromanen i 
svensk litteratur, vilket sätter fart på romanskrivandet i landet. Kvinnorna tar nu del av 
den litterära debatten genom sina verk, de blir bedömda av den manliga kritikerkåren. 
Men - ”samtidens debatt kring romanen förs i själva verket på olika plan och i olika 
fora. I akademiska kretsar, i tidskrifter och dagspress – men också i skönlitterär 
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form”.401 Kravet på ökad verklighetsskildring i litteraturen, vilket tidens kvinnliga för-
fattare driver hårt, leder till texter som ofta fokuserar ”kvinnlig” verklighet, i borgerlig, 
patriarkalisk familj. Och som Arping påpekar, romangenren feminiseras, liksom hela 
det litterära fältet. Kvinnans allmänna villkor är fortfarande undermåliga i landet. Detta 
står i märklig kontrast, menar Arping vidare, mot att kvinnliga författare som Fredrika 
Bremer, ”står i centrum för den litterära debatten och säljer romaner i mångupplagor i 
ett samhälle där alla kvinnor utom änkor är omyndiga. Utestängda från politiken, för-
nekade utbildning, utan inflytande över sin egen ekonomi och utsatta för en djupt rotad 
sexuell dubbelmoral”.  402  
 
I sitt arbete Fredrika Bremer och den borgerliga romanens födelse ser Birgitta Holm 
kvinnorna i Famillen H*** som bärare av författarens pågående självdefinition. I hu-
vudpersonen Elisabeth ”iscensätter Fredrika Bremer sin egen beslutsamma utbrytning ur 
tystnaden, sin vrede och sitt rop av förtvivlan över patriarkatets glaskistor”. 403 Holm 
drar paralleller till Gilbert & Gubars teori, vilket de ger uttryck för i sin bok The 
madwoman in the attic, 1979. De menar att ”den kvinnliga romanen är en palimpsest, 
ett verk som döljer djupare och mer förbjudna nivåer av mening. Det som kännetecknar 
palimpsesten är att den både döljer och uttrycker något. Det som den kvinnliga romanen 
ytterst både döljer och uttrycker är den kvinnliga identiteten och synpunkten, det som är 
tystat och förnekat i en patriarkal kultur”.404 Gilbert & Gubar anser även att författarin-
norna har en utbrytargestalt i sina texter. Holm ser ett tydligt språkrör, hos huvudper-
sonen i Famillen H***, för författarinnan själv. ”Det är i Elisabeth som tystnaden bryter 
ut i rop, hjärtat träder fram i dagen och den bundna tungan börjar ljunga ord som blix-
tar.”405 Gilbert & Gubar menar, att vad det hand lar om ”är att vänja sig av med att inte 
tala – att kvinnan ska befria sig från en tystnad som ingen människa uthärdar”406, 
skriver Holm. 
 
Birgitta Holm refererar till Ellen Moers romandiskussion om Corinnemyten. Legenden 
om Mme de Staël har bildats menar Moer, bl.a. genom ”det faktum att Mme de Staël 
var den första kvinnan av medelklassursprung som i kraft av sin egen begåvning kom 
att påverka hela den politiska och kulturella utvecklingen i Europa. Därtill var hon – 
betydligt mer än sina hjältinnor – i sitt personliga uppträdande en självständig, okonven-
tionell och frigjord kvinna”.407 Moer menar att det är lätt att förstå kvinnornas drömmar 
om självständighet och ett eget förverkligande. Att föreläsa eller debattera, som vi idag 
betraktar naturligt för kvinnorna, var inte möjligt för kvinnorna på Mme de Staëls tid, 
”det började bara bli skönjbart vid en George Eliots eller en George Sands tid – alltså 
strax efter Fredrika Bremers ungdom”. 408 Romanskrivandet erbjuder kvinnorna på 
1800-talet en väg till handlingsmöjlighet. Holm citerar hur Fredrika Bremer själv 
uttrycker sin relation till Madame de Staël:409  
 

Det är ej Fru Staels lysande bana som frestar mig. O nej! Jag ville bli mycket mer än hon, eller, 
om det är förmätet sagt, åtminstone något helt annat. En författarinna ville jag bli, till hvilkens 
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skrifter hvar och en sorgbunden, modfälld och bekymrad (särdeles hvar och en lidande af mitt 
eget kön) skulle kunna gå, viss om att i dem finna ett ord till upprättelse till tröst eller 
muntran.410 

 
Med ökad tidskrift- och dagstidningsutgivning och med en ny borgerlig läsargrupp i 
samhället börjar romanläsandet bli populärt, men redaktören för ”Heimdalls” tidskrift är 
år 1829 bekymrad över att ”den svenska romanproduktionen står i stort sett stilla”.411 
Åsa Arping skriver i sin uppsats att den litterära debatten nu börjar ta fart. ”Dagord-
ningen modifieras, från en poesiuppfattning grundad i tysk idealistisk filosofi mot ett 
ökat intresse för ‘verklighetsproblemet’, så som det tar sig uttryck i främst fransk, 
engelsk – och så småningom också svensk – romankonst.”412 Romantiken innebär att gå 
från upplysningstid till upplevelsetid. Livskvalitet är viktigare än levnadsstandard, nu 
handlar det om att vara uppriktig och att hitta sitt eget sätt att leva. 
    1856 kommer den kanske mest betydelsefulla romanen ut, Hertha, eller en själs 
historia: Teckningar ur det verkliga livet. Den handlar om kvinnors ofria villkor, där 
Fredrika Bremer sammanfattar sin syn på en nödvändig samhällsförändring. Hon menar 
att kvinnor måste få bli myndiga, bestämma över sin egendom, bedriva akademiska 
studier samt fritt få välja yrke. Genom Hertha har Fredrika Bremer blivit symbolen för 
svensk kvinnokamp. 
    Fredrika Bremer är nydanande inom feminismen; kvinnorätt och jämställdhetsfrågan 
blir ett aktuellt ämne för henne. Romanen Hertha 1856, blir en stor framgång. Denna 
bok bidrar till beslutet 1858 att alla kvinnor tillåts bli myndiga. Fredrika Bremer väljer 
själv att förbli ogift och lever som en av våra tidigaste karriärkvinnor. 
 
Emilie Flygare-Carlén (1807-1892) 
 
Kvinnliga författare dominerar romanskrivandet under 1830-talet, konstaterar Maria 
Löfgren i sin avhandling och gör samtidigt gällande att ”i centrum står en könsprob-
lematik inriktad på teman som kärlek, äktenskap, familj och frihet”. 413 Hon framför 
vidare, att om nu ”Fredrika Bremer är en huvudgestalt i det litterära livet på 1830-talet 
dominerar Flygare-Carlén 1840-talet”. 414 Flygare-Carlén prövar olika former och gen-
rer, bl.a. använder hon Bremers idealistiska familjeroman, men oftast använder hon en 
mer romantisk och intrigmättad romankonst, anser Löfgren. Inte sällan skildrar Flygare-
Carlén samhället ur ett vidare perspektiv, men uttalar Löfgren, hon fortsätter ”hela tiden 
det samtal om kön som Fredrika Bremer redan från början etablerat i det svenska 
romansammanhanget”. 415 
 
Emilie Flygare-Carlén416 föds som yngsta barnet av fjorton i en köpmanshusfamilj i 
Strömstad. Under sin uppväxt följer hon ofta sin far på hans resor ombord på kuttern 
Kulten. Vid dessa seglatser lär hon känna den bohuslänska skärgården och dess origi-
nella och robusta människotyper, vilka hon senare använder som förebild till sina mest 
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populära hjältar och hjältinnor. Emilie får en enkel uppfostran, i förhållande till både 
Sophie och Fredrika, hon blir heller aldrig någon boklärd kvinna. 
    Efter sin första man Axel Flygares förtidiga död, bosätter hon sig tillsammans med 
sina två små barn, i de natursköna trakterna kring Bullaresjöarna. Där upplever hon sin 
stora kärlek, en romantisk och tragisk episod, som sätter djupa spår i hennes liv och dik-
tning. Hon träffar en ung, snillrik och charmig jurist och förälskar sig. Känslorna är be-
svarade, de trolovar sig och datum för bröllop bestäms. Då insjuknar plötsligt fästman-
nen och dör. Emilies förtvivlan ökas av att hon väntar barn med honom, vilket under 
denna tid, särskilt i hennes kretsar, anses som en oerhörd skandal. I sina romaner åter-
kommer hon ofta till det oäkta barnets problem. Som följd av katastrofen börjar hon 
skriva på sin första roman Waldemar Klein, vilken utkommer 1838 under signaturen Fru 
F** på stockholmsförlaget Thomsons romanbibliotek. 
    Emilie flyttar till Stockholm, där hon snart får vänner. Hon blir den charmerande 
medelpunkten i det Aganippiska brunnssällskapet,417 en litterär salong där vittra vänner 
samlas för att läsa dikter och noveller, diskutera, musicera, dricka punsch och supera. 
Emilie får sitt stora genombrott med skärgårdsromanen Rosen på Tistelön 1842. Hon 
fortsätter att skriva en lång rad romaner i tidens smak, samt folklivsskildringar i en tid 
när romaner inte brukar handla om vanligt fattigt folk. Emilie har ett fritt sätt att be-
handla erotiska och religiösa problem, vilket en del tar anstöt av. ”Kvinnliga erotiska 
subjekt är en delvis ovanlig företeelse i den svenska romanen under Flygare-Carléns 
tid”,418 framhåller Löfgren. Vid publiceringen av En natt vid Bullaresjön 1847, utbryter 
ett väldigt rabalder, där kritik riktas mot läseriets avarter. Emilies beundrare segrar dock 
och hennes popularitet ökar. I mitten på 1800-talet är Emilie Flygare-Carlén en av 
Sveriges bäst betalda kvinnliga författare. Hon publicerar cirka trettio romaner totalt och 
blir under sin livstid landets mest lästa romanförfattare och hennes böcker översätts till 
många språk.  
    Hennes sista bok och kanske främsta verk, Ett köpmanshus i skärgården 1860, skrivs 
efter en beställning av Aftonbladet på en följetong i folklig stil. I den ger hon en livlig 
skildring av människorna kring ett handelshus på västkusten. 419 Emilie Flygare-Carlén 
inriktar sig, till skillnad från Fredrika Bremer, mera på att berätta än att analysera sam-
hällsproblem och plädera för samhällsreformer. Hon har sinne för äkta kärlek och för 
människors lika värde, i synnerhet kvinnors. Det finns en stark social medkänsla med 
den fattiga befolkningen, som hon ofta skildrar. Hon tar inte öppet ställning i kvinno-
frågan, men hon gör det indirekt genom porträtt av starka kvinnor. Löfgren framhåller 
att ”betraktar man hela Emilie Flygare-Carléns litterära produktion är det mycket på-
tagligt hur hon konsekvent anknyter till diskussionen om förhållandet mellan könen, 
och kanske framförallt kvinnans situation, villkor och möjligheter i 1800-talets sam-
hälle”. 420 Det är i denna dialog om kvinnan, mannen och makten, som Emilie befunnit 
sig mitt i sedan debuten, och som Löfgrens undersökning tar sin början. Löfgren vill 
följa ”detta spår längs emancipationens gränser i Flygare-Carléns förfa ttarskap”, 421 och 
undersöka hur hon ”behandlar, diskuterar och prövar relationen mellan könen i sina ro-
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maner”. 422 Löfgren observerar, hur det som i Waldemar Klein, ofta är en ”negativ kvin-
nosituation som Flygare-Carléns romaner kartlägger. Parallellt pekas alternativa livs-
vägar och möjligheter ut, som mer jämlika äktenskap eller ökat inflytande för kvinnor i 
samhällslivet”. 423  
 
Löfgren väljer i avhandlingen att fokusera på Flygare-Carléns centrala motiv i författar-
skapet: ”kärlek, samhälle, identitet och äktenskap”. 424 Kyrkoinvigningen i Hammarby 
kommer ut 1840-41, i vilken Löfgren observerar vad kärlek gör i relation till kön. 
Romanen utspelas på 1790-talet och handlar om hur en norsk arkitekt Leiler, anländer 
till ett litet samhälle, för att där hjälpa till med uppförandet av en kyrkobyggnad. Kring 
denna man utspelas ett drama, där tre olika kvinnotyper står i romantisk kärleksrelation 
till honom, men på skilda vis; hustrun Maria, Alfhild som Leiler förälskar sig i, samt 
Thelma som förälskar sig i honom. Romanen har, precis som i Delphine och Corinne, 
ett tragiskt slut mellan de älskande. Jag belyser en av dem, prästdottern Alfhild. Löfgren 
observerar henne som hämtad ur Rousseaus uppfattning; okomplicerad, naiv, spontan 
och huslig. Men samtidigt påpekar Löfgren att Alfhild kanske inte är sådan som hennes 
yttre karaktäristika signalerar. Löfgren jämför Alfhild med Corinne. ”Corinne är ett 
färdigutvecklat intellektuellt såväl som konstnärligt subjekt långt innan kärleken kom-
mer in i hennes liv.”425 Här erfar Löfgren att Corinnes jag inte förändras av den roman-
tiska kärleken, men att hon blir ”övergiven just på grund av sin personlighet. Madame 
de Staëls Corinne visar att det kvinnliga subjektet i kärlek som syftar till äktenskap har 
snäva gränser i tidens komplementära könssyn”. 426 I Alfhilds historia uttolkas samma 
problematik, bedömer Löfgren. ”När kärleken är uttalad upplever hon sig som främ-
mande för sig själv. Alfhild går mer och mer in i en komplementärt hårt åtdragen 
kvinnlig genusidentitet, ett tillstånd som blir motsatsen till personlighetsutveckling.”427 I 
romanen uppstår problem med den romantiska hjälten – Leiler, han bedrar alla tre 
kvinnorna. Detta är huvudproblemet; ”att kvinnor älskar trots allt, trots att mannen är en 
simpel ego ist som inte har någon som helst respekt för deras hjärtan”. 428 Löfgren fun-
derar över hur problemet med kvinnan och kärleken skall tolkas i romanen. Hon uttyder 
att berättelsen om dessa olika kvinnoöden ”bestrider att kvinnan till sin natur endast är 
kärlek. Däremot kan kvinnan träda in i denna kärleksidentitet. Förklaringen ska inte i 
första hand sökas hos kvinnan själv, utan i det faktum att mannen dikterar både 
kärlekens och kvinnans livsvillkor i 1800-talets samhälle”. 429 Sett utifrån Leilers 
synvinkel har romantisk kärlek ingenting med frihet och personlighetsutveckling att 
göra, menar Löfgren, utan ”kvinnorna träder in i rollen som räddande änglar för att 
undsätta en egoistisk och respektlös man. Men en sådan kärlek innebär också den 
fullständiga självförintelsen, det egna subjektets totala underordnande”.430 Flygare-
Carlén löser problemet med kvinnan, mannen och kärleken genom att låta Leilers hustru 
Maria förenas med en ny man Blum, i ett kärleksfullt äktenskap. Hans kvinnosyn skiljer 
sig från Leilers, genom att inte vara lika hierarkiskt komplementär, samt föraktar inte 
Maria för att nu vara en frånskiljd kvinna. Löfgren menar, att romanen kan ”läsas som 
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en kritik av hur patriarkatet klämmer åt kvinnan från två håll, både ur kärlekssynpunkt 
och ur samhällssynpunkt.”431 Hon utläser slutligen att, 
 

romanens kärlekskritik handlar inte om ett förnekande av kärlek som grund för förhållandet 
mellan man och kvinna. Däremot måste kvinnans utrymme öka inom kärlekens ramar. 
Problemet är alltså inte den romantiska kärleken utan den man som inte vill ge kvinnan den 
frihet och själsutveckling som paradigmet lovar.432 
 

I inledningen nämner jag även hur romanfigurer i Flygare-Carléns En natt vid Bullar-
sjön har trolig förebild i Corinne. Löfgren framhåller ”att via olika centrala manliga ge-
stalters bilder”, 433 tar Flygare-Carlén upp frågan om det kvinnliga subjektets resurser. 
Två kvinnliga huvudpersoner, i relation till det manliga könet, förekommer i romanen, 
Evelyn och Constance. Corinne är en trolig förebild till Constance. Precis som Corinne 
är hon självständig, intelligent och uppträder gärna inför publik. Löfgren noterar även 
yttre likheter, som Constances marmorsvarta lockar, inspirerade av Corinnes syd-
italienska påbrå. I romanen ”uppstår en ur ett genusperspektiv intressant diskrepans 
mellan romanhjältinnornas självförståelse ställd i relation till de manliga subjektens bil-
der av och avsikter för dessa kvinnor”,434 menar Löfgren. Jag fördjupar mig inte i någon 
längre diskussion kring detta, men framför kort Löfgrens iakttagelse av Evelyns beteen-
de under en teatral sällskapslek. Evelyn agerar i en orörlig pose; Löfgren menar att detta 
”kan tolkas som ett omedvetet uttryck för hennes vilja att expandera som kreativt sub-
jekt, och i likhet med Madam de Staëls Corinne röna uppskattning för sina insatser”. 435 
Utvecklingen av denna situation i romanen, visar på kvinnans konstnärliga problem 
under första hälften av 1800-talet, menar Löfgren. ”Med sin skönhet kan kvinnan endast 
inspirera betraktaren till konstnärlig verksamhet, vara en musa, men hon kan inte själv 
bli erkänd som ett kreativt subjekt”. 436 
    En natt vid Bullar-sjön uppvisar likheter med romanen Corinne. Flygare-Carlén 
framför att kvinnan inte skall vara beroende av mannen för att få sin identitet bekräftat. 
Genom de blickar kvinnorna utsätts för av männen, riskerar de att åsidosätta sig själva. 
Men, noterar Löfgren, ”att helt försöka stå självständig i relation till mannen, förneka 
honom herraväldet kan vara nog så vådligt och i längden livshotande”. 437 Upplösningen 
är även i denna roman olycklig; båda kvinnorna motsätter sig makten mannen har över 
deras själar, de går under.   
 
I detta stycke studerar jag hur Sophie von Knorring, Fredrika Bremer och Emilie 
Flygare-Carlén påverkas av Mme de Staëls kulturella engagemang och litterära 
produktion. 
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DISKUSSION & SLUTSATSER    
 
I följande avsnitt för jag en avslutande diskussion kring studiens mest framträdande 
delar med anknytning till mina frågeställningar. Avsnittet avrundas med egna reflek-
tioner. 
 
I föreliggande uppsats använder jag mig av ett bokhistoriskt förhållningssätt, i vilket 
bokens roll som kommunikationsmedium och samhälleligt fenomen är av intresse. 
Genom studier av Mme de Staël, samt svenska kvinnliga författares liv och verksamhet, 
har kunskap om viss litterär kultur och litterärt liv under aktuell tid getts möjlighet. Att 
ta sig an studien via ett genusperspektiv är en av de centrala kategorierna i en idé-
analytisk tradition inom ”det litterära systemet”, där det kan vara av intresse att göra 
analyser av de patriarkala strukturerna. Övergripande infallsvinkel på studien är således 
att med genusvetenskaplig teori och historisk metod iaktta Mme de Staëls offentliga och 
litterära engagemang, samt de svenska kvinnliga författarpionjärernas kliv ut i 1800-
talets litterära offentlighet. Mitt utgångsläge är feministiska teorier, vilka uppvisar att 
det existerar en struk turell underordning av kvinnor i förhållande till män i samhället. 
Jag använder mig inte av någon specifik feministisk teori utan framför några olika 
feministiska teoretiker och deras övergripande diskussioner, till stöd för en förståelse av 
föreliggande observationer och analys av berörda kvinnors villkor under aktuell period.  
     
Inom biografisk litteraturforskning utgår man från att det finns ett samband mellan för-
fattarens liv och verk. Inom kvinnoforskningen, som inom ämnet bokhistoria, ser man 
på denna metod som positiv. Den biografiska anknytningen genomlyser studien som ett 
supplement till den historiska metoden. Mme de Staëls liv och verksamhet avspeglas i 
hennes litteratur och detta är intressant för mig som forskare då litteraturen återger och 
griper tag i en historisk verklighet som jag får närhet till. Jag använder mig av skön-
litterära skildringar, bl.a Dix Années d´exile, som en kompletterande källa till kunskap 
om hennes liv, men samtidigt om samtiden, hur människorna tänkte och kände. Läsning 
av aktuella historiska skönlitterära verk, framstår för mig som en viktig källa till social 
förståelse av en viss historisk tidsperiod. Genom denna studie erfar jag hur människors 
synsätt influeras av den skönlitteratur de läser av Mme de Staël. Jag ser hur litteraturen 
bidrar till att bygga upp samtidens verklighetssyn, i synnerhet hur detta skapar både 
idéer, mentaliteter och ideologier hos svenska kvinnliga författarpionjärer. 
 
Madame de Staëls liv och verksamhet  
 
Anne Louise Germaine föds i en tid som är omvälvande. Franska revolutionen och pe-
rioden som föregått de blodiga åren, samt den därpå följande Napoleonregimen, upptar 
hela hennes levnadstid. Hon växer upp i en miljö där fadern genom sin post som landets 
finansminister, har ett nära förhållande till Frankrikes kungliga samt politiskt aktiva. 
Hon fostras intellektuellt och litterärt. Redan som liten flicka får hon genom sin mors 
salong delta i diskussioner, som handlar om såväl politik som litteratur och kärlek. 
 
Kvinnans ställning vid perioden är inte jämlik mannens. Mme de Staël är en kvinna av 
sin tid och det är inte självklart att framträda offentligt och yttra sina åsikter. Men, Mme 
de Staël handlar, hennes strategi är att agera genom att göra litteratur av politik, hon 
författar skrifter, politiska inlägg och romaner. Hon blir även en offentlig kulturell per-
son då hennes litterära salong blir en omtalad samlingspunkt var hon än befinner sig i 
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Europa. Hon tycker om att tala och hon är stimulerande och fängs lande att lyssna på. 
Att vara i medelpunkten trivs hon med, men är samtidigt mycket medveten om betydel-
sen av människors särdrag. Oliktänkande skapar kreativitet och leder utvecklingen 
framåt, anser hon. Gruppen formas följaktligen genom en kosmopolitisk blandning; 
dock mest bestående av män vilka vi tagit del av. Hos Mme de Staël samlas samtidens 
elit, inom den kulturella och politiska sfären. Avancerad litteraturkritik förs, politiska 
spörsmål utbyts, utläggningar om ett bättre samhälle och försök att tygla revolutionen är 
aktuella ämnen; Salong de Coppet utvecklas periodvis till en politisk mötesplats.  
 
Madame de Staëls verksamhet genomsyras av två viktiga frågor, fred och frihet. Hon är 
för republik trots att hon umgås inom de kungliga och aristokratiska kretsarna. Monar-
kin vill hon behålla, men inte som det gamla enväldet utan en konstitutionell monarki. 
Senare när Napoleon regerar, strider hon för att se honom störtad och genom Bernadotte 
förena Sverige och Frankrike och på det sättet ta första steget mot ett enat Europa; en 
intressant tanke med avseende på dagens utformning av Europa. Jämlikhet mellan kön-
en och kvinnans ställning är ett brännande ämne för henne. Kvinnorna har makt i Paris 
under den här tiden, men inte på det sätt vi idag förknippar med makt. De har ansvar för 
familjen och familjens ekonomi och de engagerar sig i lokala och gemensamma om-
råden. De har kontakt med skatteförvaltning och polis, de är aktiva inom kyrkan och de 
börjar även höja sina röster inom offentliga ämbeten. Kvinnorna har inte lagens rätt på 
sin sida, de har heller inte rösträtt eller platser inom det franska styrelseskicket, men 
männen lyssnar på dem och kvinnorna utnyttjar detta. Det är ju faktiskt kvinnorna som 
startar upp revolutionen. Detta är ändå inte alldeles okontroversiellt. Caine och Sluga 
för fram att under senare delen av 1780-talet anser många ”att det var omoraliskt och 
oanständigt av kvinnor att blanda sig i eller ens synas i politik och politiska debatter i 
den offentliga sfären”.438De menar även att kvinnornas marsch till Versailles, med deras 
skrik och gräsliga uppträdande, sågs av många samtida vittnen som en hemsk och an-
stötlig händelse.439 Mellan åren 1790-93 börjar lagar stiftas som ger kvinnorna politiska 
rättigheter, medborgarskap, underlättande vid skilsmässa och arv, samt ”lagändringar 
gällande familjeliv som utan tvekan gynnade kvinnor”.440 Caine och Sluga framhåller 
också, att för historiker har genusfrågor  
 

blivit en viktig metod för att skilja den tidiga optimismen och känslan av nya möjligheter som 
revolutionen 1789-1793 uppvisade från den mer radikala republikanska fasen i den senare 
revolutionen. Från 1793 och framåt ifrågasattes kvinnornas krav allt mer och deras aktiviteter 
begränsades, tills Napoleon tog makten och kvinnor slutgiltigt förvägrades politiska rättigheter, 
status som myndiga vuxna och allt erkännande som medborgare.441 

 
Napoleon har ett stort intresse för litteratur och fraktar alltid med sig ett stort antal vo ly-
mer på sina resor och fälttåg. Litteraturen har ett stort inflytande under denna tid, via 
pennan finns således en möjlighet till påverkan och makt. Napoleon är medveten om 
detta, och den vikt han lägger på Mme de Staëls författarskap är bevis för detta. Han in-
ser faran, varför han ständigt iakttar hennes verksamhet och läser hennes litteratur. När 
hennes storhet till slut blir för påträngande och farlig för honom landsförvisar han 
henne.  
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Enligt mina iakttagelser så är det Jean-Jacques Rousseaus tankar som påverkar på Mme 
de Staëls egna värderingar och influerar hennes framtida gärning. Jag erfar att hon 
sannolikt utför stora insatser som inspiratör och debattör kring politiska ämnen som 
ligger henne varmast om hjärtat. Rousseau hyllar människans frihet, och hans rop på 
frihet är också betydelsefull för Mme de Staël. Hon befinner sig själv många gånger i 
stor fara genom att försöka rädda undan vänner och andra från landsförvisning och 
giljotin.  
 
Romanen Delphine översätts till svenska och är tillgänglig för svenskarna innan Mme 
de Staël själv anländer till Sverige. Hon väljer brevromanens form i romanen. 
Rousseaus La Nouvelle Heloïse är förebild till formen, och denna form når sin kulmen i 
slutet på 1700-talet. Habermas har tidigare observerat oss på hur relationen mellan 
författare, verk och publik förändras vid denna tid. Förhållandet mellan personerna i 
romanen blir intimare och mer intressanta var för sig. Staël framhåller i De l`Allemagne 
att brevromanen är mer krävande när det gäller känslor än vad handlingen anbefaller.  
    I romanen behandlar Staël sina egna olyckliga erfarenheter av kärlek och äktenskap, 
men för även en konstruktiv kritik av kvinnans situation i samhället. Rousseaus 
inflytande på Mme de Staëls litterära produktion märks i romanen. Léonce älskar 
Delphine men överger henne för en mer konventionell kvinna. Handlingen utspelar sig 
mellan åren 1790-92, då franska revolutionen härjar och l`Ancien régime skakas i sin 
underbyggnad. Mme de Staël utnyttjar en romanförfattares möjligheter i detta. Genom 
att låta Léonce stå för de konservativa idéerna och Delphine för de liberala, ger Mme de 
Staël deras konflikt allmängiltighet, samtidigt som hon tar upp samtidens problem. Av 
två olika skäl går dock både Léonce och Delphine under: ”han för att han stod för ett 
förlegat samhälle, hon för att hon var kvinna i en värld som ännu inte åstadkommit 
någon förändring av kvinnans villkor”.442 Men, Mme de Staël låter i stället en lärare till 
Delphine träda in i romanen. ”Han är den som förmår förverkliga Delphines liberala 
ideal eftersom han är medlem i den lagstiftande församlingen där han kan agera”, 443 och 
blir genom detta den som segrande går ur handlingen. 
     
Mme de Staël lever således under en tid när kvinnans ställning är underordnad man-
nens. Med utgångspunkt i egna erfarenheter, samt influenser från Rousseaus skrifter, 
diskuterar hon offentligt och litterärt flera grundläggande problem i samtiden. Hon tar 
upp äktenskapets oupplöslighet, hon ställer katolicism mot protestantism, och hon tar 
upp mer allmänna frågor kring förhållande mellan moral och samhälle.  
 
Madame de Staëls betydelse för det svenska litterära etablissemanget 
 
Atterbom och hans vänner i Sverige läser, reflekterar och tar tag i de frågor Mme de 
Staël behandlar. Enligt vad jag erfar, för dessa unga liberala romantiker i Uppsala heta 
diskussioner i dessa ämnen med de mera konserva tiva poeterna i Stockholm, som även 
de har tagit del av Staëls litteratur, men har ett mer avvaktande förhållningssätt.  
    Sverige har vid denna tid inte utvecklats lika långt inom det kulturella fältet som 
delar av övriga Europa, men Mme de Staëls litteratur påverkar nu denna utveckling och 
hjälper sannolikt till att hon får en stor och uppmärksammad roll när hon så småningom 
anländer till landet. 
    Vid läsning av romanen Corinne influeras Atterbom ytterligare. Året innan han själv 
möter henne läser han den och inspireras till eget diktande. Säkerligen påverkas han av 
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hennes skildringar av Italien och kanske bidrar detta till att han själv reser dit några år 
senare. Den litterära utvecklingen fortskrider, men Atterbom ser nu Mme de Staëls 
tidigare beskrivningar av landet och kulturen med något mera dis tans, när han själv 
upplever landet. Det romantiska Italien växer nu fram, vilket Mme de Staël sannolikt 
haft sin del i.  
 
Jürgen Habermas uttrycker inom sin offentlighetsteori, att det offentliga resonemanget 
är offentlighetens viktigaste medium, och att salongen fyller en viktig roll i offentlig-
hetens utveckling. Ingrid Holmqvist ser i Habermas diskussion en brist i att han inte 
framhåller kvinnornas viktiga roll i salongerna. Salongerna kännetecknas ju av att den 
leds av en kvinna och det är den institution där kvinnorna först får en kulturell ledarroll. 
Salongen är intressant, med tanke på att det är en form för kulturellt utbyte, i en miljö 
mellan det privata och det offentliga, i en s.k. halvoffentlig miljö, som Holmqvist vill 
uttrycka det. Denna halvoffentliga prägel, är särskilt tydlig, vid den period när över-
gången sker mellan det gamla ståndssamhället och ett modernt borgerligt samhälle. 
Salongerna får således en betydelsefull roll i slutet av 1700-talet och första hälften av 
1800-talet. Hur salongerna präglas är särskilt spännande med tanke på kvinnornas in-
tresse, menar Holmqvist. Just den halvoffentliga karaktären, gör att kvinnorna kommer i 
kontakt med en politisk och kulturell miljö som de annars inte har tillgång till, samt ges 
möjlighet att själva vara kulturellt aktiva och bli mäktiga. 
    Salongen var ju ursprungligen en sluten aristokratisk sfär, men börjar med det 
borgerliga samhällets uppbyggnad att öppna sig och anta en mera offentlig karaktär, där 
kulturellt utbyte sker innan organ för kulturell debatt och litterär marknad etableras. Den 
svenska salongen är vid aktuell period fortfarande striktare än den franska, men intellek-
tuella resenärer från Sverige, vilka reser i Europa, iakttar utvecklingen i Tyskland och i 
salongens centrum Paris. Där finner vi ju vid tiden Mme de Staëls välbesökta salong, i 
vilken hon själv uttrycker att alla klasser har behov av att samtala och förmedla sina 
idéer och känslor. Kvinnan och det kvinnliga värderas högt just i den tyska förromantis-
ka salongen, vilken är inflytelserik både i Europa och i Norden. Dessa miljöer är radi-
kalt borgerliga och den franska revolutionens ideal om jämlikhet, gäller även förhållan-
det mellan könen. De svenska resenärernas erfarenheter från Europas salongsmiljöer 
rapporteras hem, där de berättar om lätta, eleganta och spirituella samtal, där båda kön-
en deltar i intressanta diskussioner i aktuella och seriösa ämnen. Långsam förändring 
sker i Sverige men det är inte förrän vid Staëls ankomst till Sverige som skillnaden 
mellan Europa och Sverige blir mer tydlig och påtaglig.  
 
Före sin ankomst till Sverige, har Mme de Staël etablerat kontakter med Rosenstein och 
Brinkman. De har vid skilda tillfällen arbetat på den franska ambassaden i Paris och en 
vänskap har utvecklats som varar genom livet; många brev utväxlas dem emellan under 
åren. Bekantskapen leder till att de intresserar sig för Staëls senare vistelse i landet. 
Särskilt Brinkman ser till att hon erhåller de rätta mötena i Sverige, samt att hon har 
möjlighet att tillägna sig den svenska kulturen, genom att fungera som mellanhand och 
språkrör. 
 
I september 1812 anländer Mme de Staël med följe till Sverige. Ryktet har föregått hen-
ne, dels genom den litteratur svenskarna tagit del av, men även genom hennes starka 
offent liga engagemang. Det förefaller som att när Staël befinner sig i Sverige är det 
politiken som upptar stor del av hennes intresse. Det anses att hon inte producerar 
nämnvärt mycket under tiden i Sverige. Hon har ju satt upp som mål att se Napoleon 
avsatt, och läget i Europa är nu sådant att Staël gör allt för att nå en fredlig lösning 
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mellan ländernas ledare. Staël ägnar mycket tid i Stockholm åt att träffa Bernadotte, 
vilket troligen båda har utbyte av. Riordan menar att Bernadotte drar fördel av Staëls 
bekantskap då hon uppenbarligen beundrar honom och talar i positiva ordalag om 
marskalken som ledare för landet och blivande regent.  
 
Mme de Staël frekventerar snart efter ankomsten Stockholms välkända salonger, däri-
bland Malla Silfverstolpes; alla vill ju se den omtalade personligheten. Frankrike har 
öppnare manér än vad som förekommer i Sverige när Staël anländer, men hon tar med 
sig sina seder och bruk och rör om i den svenska salongskulturen, vilket inte alltid ses 
med blida ögon. Staël har ju uppfostrats till hög verbal förmåga och hon låter sig heller 
inte tystas ned i salongens sällskapsliv, vad nu än ryktena säger om henne. Vi förstår, 
med avseende på bl.a. Hirdmans feministiska diskussioner, att det existerar en struktu-
rell underordning av villkoren för kvinnorna vid perioden. Även de intellektuella verkar 
under en patriarkal struktur, men nu anländer Staël till landet och visar bevisligen upp 
en sida som kvinnorna i Sverige inte är lika vana vid, men som gör intryck på dem; att 
även kvinnor kan agera, verbalt och litterärt, utan att dölja sitt kön eller identitet.  
    Snart håller Staël själv salong, och hon samlar män och kvinnor omkring sig, för att 
musicera, spela teater och diskutera aktuella ämnen. Med tanke på tidpunkten hon be-
finner sig i landet, blir snart hennes hem även i Sverige mötesplatsen för politiska 
diskussioner. Det är intressant att erfara hur eliten i det svenska intellektuella och kul-
turella fältet besöker Mme de Staëls salong, trots att de kanske har skilda grunduppfatt-
ningar i flera frågor. Men, där finner vi bevis på hennes inställning, att oliktänkande 
skall kunna mötas, utbyta åsikter och skapa något konstruktivt av det. 
    Hon kritiseras för att umgås med mer män än kvinnor, vilket hon av allt att döma för-
svarar med, att kvinnorna i Sverige inte är tillräckligt kulturella, utan det är med männen 
som hon kan utbyta meningsfulla samtal, som hon uppskattar. Det är i denna uppfatt-
ning som Brinkman och Rosenstein ångrar att hon inte möter Martina von Schwerin 
förrän strax innan sin avresa från Sverige. 
    Riordans iakttagande, att kritiken mot Staël kan ha sin grund i skilda uppfattningar 
kring salongslivet, är intressant. Staël är en främmande fågel, och många gånger är det 
osäkerheten inför det okända, som leder till kritik och skvaller. Här kommer hon till 
Sverige, från ett fientligt land, men en kvinna med inflytande och av stor betydelse. Hon 
försöker ge salongen en ny mening, med nytt socialt beteende enligt hennes egna värde-
ringar. När nu detta händer i Sverige, möts det av oro och avvaktande inställning. 
Tanken - att man aldrig kan värva folk för sin sak genom att framkalla ett klimat som är 
främmande för dem, eller inte betyder något för dem – är tänkvärd i samband med detta 
förhållande, anser jag. För Mme de Staël är salongens funktion, ett diskussions forum, 
en plats att bygga internationella broar mellan olika kulturer och olika människor, där 
utrymme finns för liberalism och frimodigt sinne. I Sverige upplever hon antagligen att 
salongen fylls med ytlig samtalsatmosfär, där man träffas enbart för att ventilera redan 
rådande förhållanden. Detta är inte Staëls inställning; blandning och oliktänkande som 
leder till utveckling, förstår vi är hennes idé av kulturella möten. Men - det finns de som 
ser henne som inspirerande när hon vistas i landet. Riordan noterar, att de som inser 
hennes litterära begåvning, är de som förbiser hennes främmande beteende i Sverige, 
där finner vi som bekant bl.a. Brinkman, Rosenstein, Atterbom, Bernadotte, samt Malla 
Silverstolpe och Martina von Schwerin. 
 
Martina von Schwerins och Mme de Staëls sociala umgänge sker sommaren 1813 i 
Göteborg. Martina von Schwerin är mycket väl medveten om Mme de Staëls litterära 
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kvalitéer. Hon har som vi förstår läst allt av henne, och med all säkerhet även iakttagit 
Staëls förehavanden i Europa.  
    Jag tolkar deras sammanträffande som ett symboliskt möte mellan den privata och 
den offentliga sfären, Martina är yngre, borde personifiera framtidens offentlighet, men 
Martina är svensk och Sverige har inte hunnit lika långt i utvecklingen. Martina före-
träder således den privata sfären, där den kvinnliga kunskapen fortfarande hålls tillbaka. 
Germaine är äldre, för med sig influenser från Frankrike och Europa, och är följaktligen 
representant och förkämpe för kvinnans kliv ut i det offentliga samhället. I tolkningen 
drar jag även paralleller till Elams uttalande. Hon menar att Martina är ”en parantes i 
historien, en representant för en kultur som utgör en brygga mellan en representativ och 
sluten hovkultur och en borgerlig offentlighet med en kulturell marknad”.444 Elam note-
rar att Martina är aktiv och engagerad men syns aldrig ute i offent ligheten, på teatern 
eller i pressen, och hon efterlämnar inga skrifter.445 Elam uttalar även, att det Martina 
åstadkommer ”sker inom hemmets lyckta dörrar, i privata brev eller i halvoffentliga 
miljöer som brunnshotell och adliga salonger. Hon är en av sin tids viktigaste kultur-
bärare, men hon är nästan osynlig”.446 Martina imponeras av Germaines verbala 
uttryckssätt, hennes insikt i stora viktiga ämnen för tiden, samt hennes oräddhet att 
verka offentligt och engagera sig i så viktiga politiska ärenden. Denna upplevelse består, 
och som vi förstår har därefter många brev utväxlats mellan von Schwerin och 
Brinkman, där deras erfarenheter av den kända kulturpersonligheten ventileras. Martina 
von Schwerin fortsätter dock att verka i det tysta, men dessa kvinnors sammanträffande, 
som varar några dagar i juni månad, är synnerligen historiskt intressant, anser jag. 
 
Mme de Staël sätter följaktligen det svenska litteratursamhället i rörelse. Hennes roma-
ner tränger in i de litterära kretsarna och föranleder ivriga diskussioner. När hon senare 
själv befinner sig i landet, träder hon in i den svenska konservativa salongskulturen och 
med viss tveksamhet från svenskarnas sida, påverkar deras kultur med europeiska in-
fluenser, samt med sin uppfattning av salongens syfte och hur den skall verka.  
 
Madame de Staëls influenser på svenska kvinnliga författare 
 
Sophie von Knorring, Fredrika Bremer och Emilie Flygare-Carlén har alla erfarenheter 
av Mme de Staël. Sophie möter även Germaine när hon vistas i Sverige, vilket vi tar del 
av i Knorrings roman Illusionerna. Jag vill påstå att när man läser den skall man inte lu-
ras att tro, att de frekventerade citaten är huvudkaraktären Ottilias uppfattning om Mme 
de Staël och hennes familj. Vid vidare läsning förstår man att trots omgivningens visk-
ningar och förtal, och trots att familjen Staël skiljer sig från det svenska samtida folket, 
så bildar Ottilia sig sin egen uppfattning. I dansens virvlar lyssnar Ottilia på de intres-
santa samtal Mme de Staël för med sin omgivning, och när Ottilia sedan lägger sig för 
kvällen somnar hon lyckligt när hon tänker på ”Fru Staël med sitt genieknyte och den 
unga Baronen med sina krigiska attributer”. 447 
 
I mitt arbete framhåller jag betydelsen av Corinne o l´Italie för berörda författarpion-
järer. Staëls uppväxt i Frankrike, påverkar av allt att döma hennes syn på kvinnans si-
tuation och hennes engagemang för kvinnans frigörelse. Staël har, som vi vet, tidiga 

                                                 
444 Elam 2004, s. 18. 
445 Åsa Arping nämner dock ett prosaverk publicerad av Martina, Småsaker av en nybegynnare, se Den 
anspråksfulla blygsamheten , s. 115.  
446 Elam 2004, s. 18. 
447 von Knorring 2000, s. 77. 
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erfarenheter av uppfostringsromanen Émile. Den behand lar inte enbart uppfostran, utan 
tar även upp relationen man – kvinna. Med den romanen påverkar Rousseau sannolikt 
synen på mannen och kvinnan för lång tid framöver, framhåller Löfgren. 
 

Det var den komplementära könsuppfattningen enligt vilken könen till sin natur är väsenskilda. 
Män innehar karaktärsdrag som kraft, aktivitet, självständighet, intellektuell förmåga, förnuft, 
upptäckarglädje, viljestyrka och kreativ förmåga. Till kvinnan hänvisas motsatta egenskaper som 
svaghet, passivitet, osjälvständighet, naivitet, känslans begåvning, intuition, spontanitet och 
följsamhet.448 

 
Staëls erfarenheter av Rousseaus åsikter lägger säkerligen en grund till hennes fortsatta 
arbete, och med romanen Corinne förekommer Staël 1800-talets kvinnodebatt, vilket 
aktuella författarinnor uppenbart tar intryck av och inspireras till fortsatt arbete. Ett av 
mina tidiga möten med författarinnan till Corinne, vilket jag nämner i inledningen, är 
när Gösta Berling slungar romanen i gapet på vargarna. Rut Hillarp menar, att Corinne 
”klingade som en stridssignal för 1800-talets läsande kvinnor, särskilt de som ville 
sticka upp genom att framträda offentligt”, och hon tolkar handlingen symboliskt till att 
”män vill ha kvinnor som passar in i samhällsmönstret: det ovanliga överlägsna blir för 
svårt att manövrera”. 449 
    Corinne påminner om Delphine, men visar även på skiljaktigheter. Nu väljer Staël att 
skriva i tredje person, med en allvetande berättare som ingriper i analysen. I båda 
romanerna framhävs kontrasten mellan en handlingskraftig kvinnlig huvudperson och 
en viljelös man. Grundstrukturen är densamma: Oswald sitter fast i sina fördomar och 
väljer slutligen en traditionell kvinna framför den fria och överlägsna Corinne, som i sin 
tur blir straffad till lidande. Romanen bygger även på motsättningen syd – nord; 
grundtankarna i Staëls filosofi. Här har hon kastat om sina påståenden från De 
l`Allemagne och De la littérature. Oswald kommer från England och får representera 
traditionen, medan Corinne symboliserar Italien och skildras i romanen som romantisk 
och passionerad. Mme de Staël älskar musik, poesi och teater, vilket även märks i 
romanen, där ”Corinne får symbolisera den förfinade civilisationens lärda konst, men 
också den gamla tidens, då musik och ord var ett”. 450 Staël har gjort Corinne till en 
skapande människa med skarpt intellekt och precis som författarinnan en mästare i 
konversationens konst, men framförallt – ”och detta hade ingen gjort före Mme de Staël 
– Corinne är samtidigt en kvinna”. 451 Med romanen vill hon påvisa hur svårt det är att 
erhålla kärlek i en värld som inte godtar kvinnliga genier. 
 
I Mme de Staëls agerande och i hennes litteratur uppmuntras de svenska 
författarpionjärerna till skrivande, samt att påvisa sina åsikter om kvinnans ställning och 
förändring i samhället.     
    Alla tre inleder sina författarkarriärer med att publicera anonymt. Sophie von 
Knorring är dock den som längst döljer sitt kön, vilket kan bero på att hon härstammar 
från en högreståndsmiljö och vill inte sammankopplas med romangenren, emedan hon 
då, enligt Kessler Agdler, skulle förknippas med en lågt stående genre. Knorrings roma-
ner handlar om kärlek och åtrå. Men, hon granskar även sin egen klass, med dess villkor 
och moral, samt uppfostringsmetoder, som t.ex. i Illusionerna. Delphine och Corinne 
slutar tragiskt, huvudpersonerna lyckas inte förverkliga sina förväntningar på livet. 
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Knorrings romaner får samma upplösning, där Kessler Agdler menar att Knorring kriti-
serar det val kvinnor måste hantera mellan det privata och det offentliga.  
Fredrika Bremer arbetar inom samma tema. Läsning av bl.a. Corinne leder även hos 
henne till litterära impulser, samt till ett engagemang för kvinnans emancipation. Hon 
har själv ett starkt behov av att frigöra sig från en patriarkalisk miljö, detta bearbetar 
hon i sin litteratur, genom att skildra flickor som vill bryta sig ut och utvecklas på egna 
villkor. Romantraditionen har ännu ej tagit fart i Sverige, men Holm framhåller att 
Bremer har Staël som förebild. Bremer kommer att arbeta intensivt för kvinnornas rätt 
och blir den som anses som förnyare inom feminismen.  
    Flygare-Carlén debuterar sist av dessa tre kvinnor. Tillsammans kommer de att spela 
huvudrollen inom det svenska decenniets litterära debatt. Privat är de olika, men deras 
verk har beröringspunkter. Som författare är alla viktiga då de konkurrerar om samma 
läsarkrets, menar Carina Burman. 452 Flygare-Carléns romankonst skiljer sig något från 
de två andras. Hon berättar ur ett bredare perspektiv, hur samhället ser hur med dess 
problem. Hon visar även stark empati för människor med låg social status, vilka till 
skillnad från Knorring, ofta förekommer i hennes romaner. Hon pläderar inte lika ut-
präglat som sina föregångare för en förändring av kvinnans ställning, men framför sitt 
budskap genom att porträttera starka kvinnor, där hennes romanfigurer associeras till 
Staëls karaktärer. Löfgren noterar att hon ofta väljer att framföra ogynnsamma kvinno-
situationer och utifrån dessa, ge vägledande alternativ till förändring, som jämlika 
äktenskap och ökat inflytande för kvinnorna. 
    Sophie von Knorring, Fredrika Bremer och Emilie Flygare-Carlén hämtar således 
inspiration från Mme de Staëls agerande, samt hennes litteratur, anser jag. De upplever 
att de vill nå en förändring av sin ställning som kvinna, och utifrån personliga livssitua-
tioner och erfarenheter, går de sedan vidare i sitt pionjärarbete. Genom litteraturen, 
belyser de samtidens situation, engagerar sig för kvinnans frigörelse, samt propagerar 
för en reformation. Staël lyckas följaktligen influera till ett självständigt agerande, 
uppmärksamma dem på deras värde, samt påvisa möjligheterna med att även kvinnor 
kan ingripa inom offentligt arbete.  
 
Avslutning och egna reflektioner 
 
Rut Hillarp anser, att Mme de Staëls Corinne är en tråkig bok och att hon nästan har lust 
att slänga den i väggen med en manlig gest, som Gösta Berling gör. Hillarp menar 
också, att ”Napoleon gjorde henne till författare och kultdrottning, men hon hade inte 
den estetiska lidelsen och ensliga tålmodighet som skapar en författare som överlever 
sin tid. I stället blev det en massa kraft över. Hon vände den inåt, mot kärleken och 
smärtan”. 453  
    Toril Moi tycker å andra sidan, att Corinne verkligen bör läsas idag, då romanen är 
själva ursprunget för kvinnliga romanförfattare under 1800-talet. Jag instämmer, efter-
som man inom det kulturella fältet är intresserad av kvinnors situation, så det är ur 
litteratursociologisk och bokhistorisk aspekt av vikt, att ta till sig en bok som under sin 
samtid är så betydelsefull. 
    Personligen erfar jag att boken i sig inte är lätt att förvärva. Antikvariat har den knap-
past, utan man få nöja sig med läsesalslån på något universitetsbibliotek. Den är heller 
inte så smidig att läsa, då översättningarna är relativt gamla och ålderdomlig svenska 
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kan vara svår att ta till sig. 454 Annars är boken inte tråkig, men - som det bl.a. framhålls 
av Tess Lewis, kanske en historisk motivation och ett akademiskt intresse av ämnet 
krävs för att man skall finna rätt på den och känna entusiasm inför läsningen. Det kan 
vara en av anledningarna till att den inte läses så mycket idag menar hon, vilket jag kan 
förstå. 
Glömd är hon dock inte. Under mina studier erfar jag att Mme de Staël framhålls i ett 
flertal under året nyutkomna böcker.  
    Ingrid Elams bok Min obetydliga beundran har jag tidigare tagit upp. Den är ett bevis 
på att Mme de Staëls existens är intressant, samt att hennes betydelse för efterkomman-
de och hennes kontakt med Sverige, är viktig att ta del av för vidare forskning.  
    Herman Lindqvist har under denna höst publicerat en bok om Napoleon. Vid ett 
flertal tillfällen har jag tidigare noterat ett intresse hos Lindqvist för Mme de Staël. 
Även i denna tjocka volym framhåller han hennes betydelse i samtiden, samt Napoleons 
och Staëls relation.  
    Författarna, till det färska verket Resa i tysta rum: Okända svenska slottsbibliotek, 
finner Mme de Staëls romaner i flera av våra vackra svenska slottsbibliotek. Av allt att 
döma är författarna till dessa bib lioteks bestånd fortfarande värda att framhålla. På 
Christineholm slott utanför Nyköping upprättade Louis De Geer ett bibliotek. Vid resor 
i Tyskland, Italien och Frankrike köpte han med sig böcker och skrifter hem. I hyllorna i 
detta bibliotek finner man en rad skrifter av Mme de Staël, bl.a. Delphine och Corinne. 
De Geers boksamling uppgick vid hans död 1830 till 6 000 volymer.455 Staël finns även 
på Tidö slotts bibliotek i Västmanland, tillsammans med andra storheter som Atterbom, 
Cervantes, Voltaire, Rousseau och Goethe. Författarna till Resa i tysta rum anser att 
dåtidens författare till att vara ense om Corinnes storhet; ”Fru Staël har en kvinnlig 
fantasi och ett manligt snille som tillåter henne `bryta convenancens ostronskal´”. 456  
 
Min utvalda studieperiod av Europas historia är intressant och aktuell idag. Franska 
revolutionen och påföljande Napoleontiden är betydelsefull för Europas fortsatta ut-
veckling, där Mme de Staël således har en funktion. Hon är en spännande person att 
studera; ännu större och mer betydelsefull för sin tid än vi idag troligen inser och för-
står. Arbetet under uppsatsens framväxt har varit stimulerande där mina efterforskningar 
uppvisat intressanta detaljer. Studierna har gett mig en god helhetsbild av Mme de 
Staëls verksamhet och de perspektiv jag valt för upplägget har varit en bra infallsvinkel. 
Enbart en koncentration på Staëls vistelse i Göteborg, med studier av den brevväxling 
som förekom under perioden, kan vara en värdefull infallsvinkel för vidare forskning. 
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SAMMANFATTNING 
 
Denna magisteruppsats handlar om Madame de Staël, som lever och verkar i Frankrike 
och Europa under åren kring Franska revolutionen. Perioden därefter, då Napoleon 
härskar, landsförvisas hon och anländer så småningom till Sverige.  
    Syftet är att ur ett bokhistoriskt perspektiv, studera Mme de Staëls liv och verk, vid 
slutet av 1700-talet och början av 1800-talet, samt följa hennes intellektuella utveckling. 
Intentionen är också att ägna särskild uppmärksamhet på Sverige och de svenska 
kvinnliga författarpionjärerna, både tiden strax innan Mme de Staël anländer, samt 
under tid när hon vistas i landet. Jag fokuserar då på vad hon för med sig av sina vär-
deringar och intentioner till de svenska kulturella miljöerna, samt om hennes engage-
mang och litterära produk tion påverkar dessa kvinnor. 
 
De frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen är följande: 

- hur kan Mme de Staëls liv och verksamhet beskrivas,   
- hur kommer hennes betydelse för det svenska litterära etablissemanget till 

uttryck, 
- i vilken utsträckning och på vilket sätt influeras svenska kvinnliga 

författarpionjärer av Mme de Staël. 
 
Mina teoretiska utgångspunkter är, att utifrån ett genusperspektiv, utläsa under vilka 
villkor Mme de Staël verkar inom det kulturella etablissemanget, om hennes engage-
mang påverkas av att hon är kvinna, samt även hur förhållandena ser ut för våra svenska 
kvinnliga pionjärer vid denna tid. Jag utgår från olika feministiska teorier, men inte som 
förutsättning att identifiera min studie med någon specifik, utan avsikten är att allmänt 
observera villkoren kvinnorna bemöts med och verkar under vid den aktuella perioden. 
Dessa förhållanden iakttar jag även inom den offentliga verksamheten, som bl.a. utveck-
las inom salongskulturen, där jag då knyter an till Habermas offentlighetsteori, samt re-
sonemang förda av Åsa Arping och Ingrid Holmqvist.  
 
Metoden i uppsatsen är litteraturstudier utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt. Det 
handlar mestadels om historiskt material, där John Tosh, Karin Widerberg, Göran 
Bergström och Kristina Boréus är teoretiskt tongivande.  
    Jag använder mig av facklitteratur inom området, men även skönlitterära texter, bl.a. 
Mme de Staëls egen produktion, som på ett illustrerande sätt belyser företeelserna. Jag 
har även inspirerats av genomförd studieresa till Genève och Mme de Staëls Château de 
Coppet. 
 
Avsikten med studien är att göra ett avstamp i det samhälle vi finner i Frankrike kring 
tiden för Franska revolutionen, särskilt samtidens intellektuella och kulturella liv med 
Mme de Staëls kulturella engagemang och litterära produktion i fokus och den betydel-
se hon har för samtidens kulturella liv. Rousseau framhålls i studien som betydelsefull 
för perioden och för de idéer och värden som påverkar Staël och hennes framtida enga-
gemang. Mme de Staëls offentliga arbete och kulturella engagemang visar på ett brin-
nande intresse för politiken, samt att hon etablerar en välkänd salongsverksamhet 
Salong de Coppet. Av Staëls litterära produktion beskriver jag hennes mest betydande 
verk, vilka jag även bedömer som signifikativa för framtida influenser.  
    Studien leder fram mot tiden innan Staël anländer till Sverige, samt till den period när 
hon befinner sig i landet. I samband med detta iakttar jag hur Staëls idéer, intentioner 
och verksamhet påverkar Sverige innan hon anländer till Stockholm, samt vad hon be-
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tyder för sin omgivning när hon väl befinner sig i landet. Under denna tid inverkar hon 
på det svenska kulturella och litterära etablissemanget. Hennes intryck och erfarenheter 
av hur svenskarna upplever henne, hennes uppfattning av den svenska salongen, samt 
slutligen hur de svenska kvinnliga författarpionjärerna influeras, är mina infallsvinklar. 
 
Resultatet av mina studier visar att Mme de Staël skapar sig en inflytelserik roll i det 
franska samhället. Hon har genom politiken möjlighet att utöva påtryckningar, då hon 
rör sig i kretsen av makthavare. De litterärt intellektuella i Frankrike och Europa läser 
och diskuterar hennes litteratur. Napoleon iakttar skeptiskt hennes popularitet, då han 
inser en fara i hennes verksamhet, och agerar genom att landsförvisa henne.  
    Min analys visar även på att svenskarna, med fosforisterna i spetsen, påverkas av 
hennes litterära produktion innan hon anländer till Sverige. Under sin vistelse i landet 
orsakar hon turbulens i de svenska salongerna, och inverkar därmed på det intellektuella 
klimatet. Undersökningen visar också på att Mme de Staël engagerar sig inom eman-
cipationen, både genom sitt offentliga uppträdande och genom sin litterära produktion.  
    I min forskning kommer jag fram till att de svenska kvinnliga författarpionjärerna, 
Knorring, Bremer och Flygare-Carlén, påverkas av Mme de Staëls verksamhet. Studiens 
exemplifieringar tyder på att deras författarskap influeras av Staëls litteratur och inspi-
rerar dem i deras roller att ta klivet från privat till offentlighet, samt i deras banbrytande 
arbete för fria intellektuella kvinnor. 
 
Avslutningsvis kan jag konstatera att hon inte är bortglömd idag, då hon behandlas i 
nyare forskning. Mitt arbete har varit givande och stimulerande; jag följer under 
studiens gång en fascinerande kvinna i vår historia, och jag ser möjligheter och värde i 
vidare forskning.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 82 

KÄLLFÖRTECKNING   
 

Tryckta källor 
 
Ambjörnsson, Ronny & Ringby, Per & Åkerman, Sune (red.) (1997). Att skriva 
människan: Essäer om biografin som livshistoria och vetenskaplig genre. Stockholm: 
Carlssons förlag. 
 
Arping, Åsa (2002). Den anspråksfulla blygsamheten: Auktoritet och genus i 1830-
talets svenska romandebatt. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposium. 
 
Arping, Åsa (1997). Hushållet som romanverkstad. Avhandling. Göteborgs Universitet: 
Litteraturvetenskapliga institutionen.  
 
Bennich-Björkman, Bo (1970). ”Författarkarriär och litteraturfunktion i det äldre 
svenska samhället”. Ingår i Furuland, Lars & Svedjedal, Johan (red.) (1997). 
Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2000). Textens mening och makt: Metodbok i 
samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bjurman, Eva Lis (1998) Catrines intressanta blekhet: Unga kvinnors möten med de 
nya kärlekskraven 1750-1830. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion. 
 
Björkman, Margareta (1998). ”Svensk bokhistoria. En forskningsöversikt”. Björkman, 
Margareta (red). (1998) Böcker och bibliotek. Lund: Studentlitteratur. 
 
Blomgren, Rolf (1999). Göteborgs-Posten. Recension 991026. 
 
Bonniers litteraturhistoria (1930). Del IV Fransk litteratur 1800-1870. Red. Claes 
Lindskog, Otto Sylwan, Fredrik Böök. Stockholm: Albert Bonniers Förlag.   
 
Bourdieu, Pierre (1993). Kultursociologiska texter. 4. uppl. I urval av Donald Broady 
och Mikael Palme. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag.  
 
Borelius, Hilma (1916). Carl Gustaf von Brinkman. En ungdomsbiografi från 
vänskapssentimentaliteten. Del 1. Stockholm: Bonniers Förlag. 
 
Borelius, Hilma (1918). Carl Gustaf von Brinkman under diplomatåren 1792-1810. Del 
2. Stockholm: Bonniers Förlag. 
 
Bra Böckers lexikon (1983). Bd.4, (1980) Bd. 20, (1981). Höganäs: Bokförlaget Bra 
Böcker AB. 
 
Brandes, Georg (1966). Hovedstrømninger i det nittende Århundrades Litteratur. Bind 
1 Emigrantlitteraturen. København: Jespersen og Pios forlag. 
 



 83 

Broady, Donald (1991). Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap 
och den historiska epistemologin. Stockholm: Gotab. 
 
Brockhaus enzyklopädie (1993). Vol. 21. Hamburg: F.A. Brockhaus Mannheim. 
Burman, Carina (2002). Bremer: En biografi. Uddevalla: Albert Bonniers Förlag. 
 
Butler, Judith (1990). Gender Trouble. Feminism and the subversion of identity. New 
York: Routledge. 
 
Böök, Fredrik (1927). Atterbom, P.D.A. Valda skrifter. Första bandet: Lycksalighetens 
ö. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. 
 
Caine, Barbara & Sluga, Glenda (2003). Europas historia 1780-1920: Ett 
genusperspektiv. Sv.utg. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. 
 
The Château of Coppet (1996). Text B. d`Andlau. Composition and layout O. 
d`Haussonville. Administration of the Château. Switzerland, Nyon/Vaud: Filano 
Impression S.A. 
 
Chateaubriand, Francois-René de ([1849-1850] 1973). Minnen från andra sidan graven. 
Orig. titel: Mémoires d`outre tombe. Uddevalla: Forum. 
 
Claesson Pipping, Git (1993). Könet som läsanvisning: George Eliot och Victoria 
Benedictsson i det svenska 1880-talet – en receptionsstudie. Stockholm: Symposium 
Graduale. 
 
Dahlerup, Pil (1983). Det moderne gennembruds kvinder. Diss. Danmark 
 
Darnton, Robert (1998). ”Vad är bokhistoria?”. Björkman, Margareta (red). (1998) 
Böcker och bibliotek. Lund: Studentlitteratur. 
 
Didier, Béatrice (1997). Fransk litteratur under napoleontiden. Alhambra Förlag AB. 
 
Elam, Ingrid (2004). Min obetydliga beundran: Martina von Schwerin och den moderna 
läsarens födelse. Stockholm: Norstedts Förlag. 
 
Filosofins historia: Från antiken till idag (2000). Orig. titel Geschichte der Philosophie 
von der Antike bis Heute. Germany, Köln: Druckhaus Locher GmbH. 
 
Foucault, Michel (2000). The essential works of Foucault. USA: New Press. 
 
Furuland, Lars (1997). ”Litteratur och samhälle: Om litteratursociologin och dess 
forskningsfält”. Ingår i Furuland, Lars & Svedjedahl, Johan (red.) (1997). 
Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 
 
Gedin, Per I (1997). Litteraturen i verkligheten: Om bokmarknadens historia och 
framtid. 2., bearb. och utök. uppl. Stockholm: Rabén Prisma. Kap. I-IV. S. 12-73. 
 
Goethe, Johann Wolfgang von (1774). Den unge Werthers lidanden. 
 



 84 

Göteborg (1960). Red. Richard Holmström, Stig Roth, S. Artur Svensson, fotografier 
Erik Liljeroth, text och bildtexter C.T. Holmström, Richard Holmström, Arvid Flygare, 
inledning Ernst Jungen. 3:e uppl. Malmö: Allhems Förlag. 
 
Götheborgs-Posten (1814). No 99, 23 December. ”Strödda Underrättelser”. 
 
Habermas, Jürgen ([1962] 1998). Borgerlig offentlighet. Sv.utg. 1984. Tredje rev.uppl. 
1998. Orig. titel: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie 
der bürgerlichten Gesellschaft. Lund: Arkiv 
 
Habermas, Jürgen ([1962] 2003). Borgerlig offentlighet. Sv.utg. 1984. Fjärde rev.uppl. 
2003. Orig. titel: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie 
der bürgerlichten Gesellschaft. Lund: Arkiv. 
 
Hellsten-Wallin, Elisabet & Wallin, Isak (1954). Den unge Atterbom och Romantiken: 
Genombrottsåren. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
 
Herold, Christopher ([1958] 1960). Madame de Staël: Härskarinna över en epok. Orig. 
titel: Mistress to an age: A life of Madame de Staël. Halmstad: Forum. 
 
Hillarp, Rut (1980). ”Madame de Staël eller Den blinda känslans regemente”. Ingår i 
Författarnas litterturhistoria: De utländska författarna 2. Red. Björn Håkanson 
(huvudred.) Lars Ardelius & Lars Forsell. Södertälje: Författarförlaget. 
 
Hirdman, Yvonne (1988). ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala 
underordning”. Ingår i Kvinnovetenskaplig tidskrift 3/1988, s. 49-64. 
 
Hirdman, Yvonne (1992). ”Vad är kvinnohistoria?” Ingår i Kvinnohistoria: Om 
kvinnors villkor från antiken till våra dagar. Stockholm: Utbildningsradion. 
 
Holm, Birgitta (1981). Fredrika Bremer och den borgerliga romanens födelse. 
Stockholm: Norstedts Förlag. 
 
Holmqvist, Ingrid (2000). Salongens värld: Om text och kön i romantikens 
salongskultur. Stockholm: Brutus Östlings Symposion. 
 
Hultqvist, Kenneth & Petersson, Kenneth (1995). Foucault. Namnet på en modern 
vetenskaplig och filosofisk problematik. HLS Förlag. 
 
Hägg, Göran (1999). Den svenska litteraturhistorien. Stockholm: Wahlström & 
Widstrand. 
 
Hägg, Göran (2000). Världens litteraturhistoria. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
 
Höög, Victoria (2003). Förord i Caine, Barbara & Sluga, Glenda (2003). Europas 
historia 1780-1920: Ett genusperspektiv. Sv.utg. Orig. titel: Gendering European 
History 1780-1920. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. 
 
Isbell, John Claiborne (1994). The birth of European Romanticism. Cambridge: 
University Press. 



 85 

Iversen, Irene (1997). ”Feministisk litteraturteori”. Ingår i En introduktion till den 
moderna litteraturteorin. Red. Atle Kittang, Arild Linneberg, Arne Melberg, Hans H. 
Skei. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposium. 
 
Keller, Barbara G. (1994). The Middle Ages Reconsidered: Attitudes in France from the 
Eighteenth Century thorugh the Romantic Movement . New York: Peter Lang 
publishing. 
 
Kessler Agdler, Theres (2002). Inledning till Knorring, Sophie von ([1836] 2002). 
Illusionerna. Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet. 
 
Kittang, Atle (1997). ”Text och tolkning”.  Ingår i En introduktion till den moderna 
litteraturteorin. Red. Atle Kittang, Arild Linneberg, Arne Melberg, Hans H. Skei. 
Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposium. 
 
Kjeldstadli, Knut (1998). Det förflutna är inte vad det en gång var. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Knorring, Sofie von ([1836] 2000). Illusionerna. Stockholm: Svenska 
Vitterhetssamfundet. 
 
Lagerlöf, Selma ([1891] 2002). Gösta Berlings saga. Stockholm: Albert Bonniers 
Förlag. 
 
Larsson, Lisbeth (red.) (1996). Feminismer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lewis, Tess (2001). ”Madame de Staël: Inveterate Idealist.” Ur Hudson Review: A 
magazine of literature and the arts. Volume LIV, Number 3, Autumn 2001. New York: 
The Hudson Review, Inc. 
 
Litteraturens historia (1987). Red. Hans Hertel. Del 4 1720-1830. Stockholm: Norstedts 
Förlag. 
 
Löfgren, Maria (2003). Emancipationens gränser: Emilie Flygare-Carléns 1840-
talsromaner och kvinnans ställning. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 
 
Mansén, Elisabeth (1997). Förord i Wollstonecraft, Mary ([1792] 1997). Till försvar för 
kvinnans rättigheter. Översättning till svenska av Ingrid Ingemark, 1: a upp. Stockholm: 
Ordfront. 
 
Modelejon Manligt Mode 1500-tal 1600-tal 1700-tal (2002). Red. Rangström, Lena 
m.fl. Stockholm Livrustkammaren: Bokförlaget Atlantis. 
 
Moi, Toril (2002). “Corinne – Kvinnenes grunnleggende modernitetsmyte”.Ur 
Samtiden, 2-2002. Oslo: H.Aschehoug & Co.  
 
Nationalencyklopedin (1995). Höganäs: Bra Böcker. 
 
The New Encyclopaedia Britannica (2002). Vol.11. Chicago: Encyclopaedia Bric.Inc. 
 



 86 

Nordenstam, Anna (2001). Begynnelser: Litteraturforskningens pionjärkvinnor 1850-
1930. Göteborgs universitet: Litteraturvetenskapliga institutionen. 
 
Nordenstam, Anna (2001). ”Det intellektuella genombrottet”. Ingår i Begynnelser. Kap 
IV. 
 
Nordisk Familjebok: Konversationslexikon och realenzyklopedi (1905-1926). 
Stockholm: Nordisk Familjeboks Förlags Aktiebolag. 
 
Olsson, Anders (1998). ”Intertextualitet, komparation och reception”. Ingår i Bergsten, 
Staffan (red). Litteraturvetenskap – en inledning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Osvald-Siren, Rose (1945). Madame de Staël: Sveriges världsberömda ambassadris. 
Stockholm: Lindfors Bokförlag AB.  
 
Restif de la Bretonne ([1794] 1999). Revolutionens nätter. Stockholm: Hägglunds 
Förlag. 
 
Riordan, Sheilagh Margaret (1996). Capturing the north: Mme de Staël´s 1812-13 exile 
in Sweden. Michigan: UMI Company. 
 
Riordan, Sheilagh Margaret (1998). “Politics and Romanticism: Germainde de Staël´s 
Forgotten Influence om Ninteenth-Century Sweden”. Artikel ur Australian Journal of 
French Studies. Vol.XXXV, number 3/1998. Clayton, Australia: Published by Monash 
University. 
 
Rousseau, Jean-Jacques (1750). Avhandling om vetenskaperna och konsterna. Orig. 
titel: Discours sur les sciences et les arts. 
 
Rousseau, Jean-Jacques ([1762]1912). Emil eller om uppfostran. 2 vol. Översättning av 
C.A. Fahlstedt. Uppsala: A.-B. Akademiska bokhandeln. Orig. titel: Émile ou de 
l`Éducation. 
 
Rousseau, Jean-Jacques (1761). Julie eller Den nya Héloïse. Orig. titel: Julie; ou, la 
nouvelle Héloïse. 
 
Rousseau, Jean-Jacques (1754/62). Du contract social. Sv. titel: Om samhällsfördraget. 
 
Saint-Amand, Imbert de (1923). Joséphine: Napoleons första gemål. Ingår i serien 
”Historiska kvinnor”, del II. Översättning av Ernst Lundqvist. Stockholm: A-B. Bohlin 
& Co:s Bokförlag. 
 
Santesson, Carl (1932). Atterbomsstudier. Stockholm: P.A. Norstedt & Söners Förlag. 
 
Schück, Henrik (1952). Allmän litteraturhistoria V: Upplysning och förromantik. ”Den 
franska litteraturen efter 1700-talets mitt” – Salongerna. Stockholm/Uppsala: Hugo 
Gebers Förlag. 
 
Schön, Erich (1998). ”Kvinnors läsning – romanläsare i det sena 1700-talet”.Björkman, 
Margareta (red). (1998) Böcker och bibliotek. Lund: Studentlitteratur. 



 87 

Seth, Carl Magnus von (2001). Guldburen. Stockholm: Carlssons Bokförlag. 
 
Staël de Holstein, Madame (1813). An Appeal to the Nations of Europe against the 
Continental system. Published at Stockholm, by authority of Bernadotte. London: J.M 
Richardson. 
 
Staël von Holstein, Fru ([1807] 1808). Corinne eller Italien. Översättning av C. 
Gyllenram. Orig. titel: Corinne ou l´Italie. Stockholm: Johan Pehr Lindh. 
 
Staël von Holstein, Fru (1803). Delphine. Översättning av H. A. Kullberg. Örebro: Nils 
Magnus Lindh. 
 
Staël de Holstein, Madame (1788). Lettres sur le caractère et les écrits de Jean-Jacques 
Rousseau. Sv. titel: Brev om Rousseaus karaktär och skrifter. 
 
Staël de Holstein, Madame (1800). Om litteraturens förhållande till de sociala 
institutionerna. Orig. titel: De la littérature concidérée das ses rapports avec les 
institutions sociales. 
 
Staël de Holstein, Madame (1796). Passionernas inflytande på individernas och 
nationernas lycka. Orig. titel: De l´influence des passions sur le bonheur des individus 
et des nations. 
 
Staël de Holstein, Madame (1793). Réflexions sur le Procès de la Reine. 
 
Staël, Friherrinnan (1818). Reflexioner öfver Franska revolutionens Vigtigaste 
Händelser. Del 1-3. Efter hennes död utgifne af Hertigen af Broglio och Friherre Staël. 
Orig. titel: Considérations sur les principaux événement de la Révolution francaise. 
Stockholm: Zackarias Haeggström. 
 
Staël, Friherinnan ([1821] 1922). Tioåriga Landsflykt. Öfversättning. Orig. titel: Dix 
Années d´exil. Stockholm: Fr. B. Nestius.  
 
Svedjedal, Johan (1998). ”Litteratursociologi”. Ingår i Litteraturvetenskap – en 
inledning. Red. Staffan Bergsten. Lund: Studentlitteratur. 
 
Svensk uppslagsbok (1965). Vol.27. Malmö: Förlagshuset Norden AB. 
 
Sveriges litteratur VI: Romantiken 1 (1968). Utgiven av Holger Frykenstedt. 
Stockholm: Svenska Bokförlaget/Bonniers. 
 
Tosh, John ([1994] 2000). Historisk teori och metod. Sv.uppl.. 2000. Lund: 
Studentlitteratur  
 
Torstendahl, Rolf (1971). Introduktion till historieforskning: historia som vetenskap. 
Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Vegesack, Thomas von (1978). Makten och fantasin: Författare i revolutionen. 
Stockholm: Norstedts. 
 



 88 

Wickman, Johannes (1911). Mme de Staël och Sverige. Lund 
 
Widerberg, Karin (1998). Kunskapens kön. Stockholm: Norstedts Förlag. 
 
Widerberg, Karin (2000). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 
 
Williams, Anna (1997). Stjärnor utan stjärnbilder: kvinnor och kanon i 
litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet. Hedemora: Gidlunds. Inledning; Den 
kluvna litteraturhistorien, s. 11-27, resp. 183-198. 
 
Wollstonecraft, Mary ([1792] 1997). Till försvar för kvinnans rättigheter. Översättning 
till svenska av Ingrid Ingemark, 1: a upp. Stockholm: Ordfront. 
 
Wästberg, Per, Theorell, Anita, Hammarskiöld, Hans (2004). Resa i tysta rum: Okända 
svenska slottsbibliotek. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. 
 

Elektroniska källor 
 
Pegasos: Kuusankosken kaupunginkirjasto, Finland (1999). (The author of the 
biographies: Petri Liukkonen. Web-design and maintenance: Ari Pesonen). 
www.kirjasto.sci.fi/ [2003-11-13] 
 

Övrig litteratur 
 
Nämnda men ej åberopade källor 
 
Blennerhasset, Lady Charlotte (1887). Frau von Staël, ihre Freunde und ihre Bedeytung 
in Politik und Literatur. Berlin. 
 
Diesbach de, Ghislain ([1983] 1997). Madame de Staël. Librairie Académique Perrin. 
 
Gribble, Francis (1907). Madame de Staëls roman. Sv.uppl. 1907. Stockholm: 
Wahlström & Widstrand. 
 
Haggard, Andrew (1922). Madame de Staël, her trials and triumphs. Sv.uppl. 1923. 
Madame de Staël, en svensk ambassadörsgemåls triumfer och nederlag. Stockholm: 
Lars Hökebergs bokförlag.   
  
Lindqvist, Herman (2004). Napoleon. Stockholm: Norstedts Förlag. 
 
Lundström, Evert (1999). Kära Madame de Staël - litet romanporträtt av den famösa 
författarinnan. Göteborg: Tre Böcker Förlag AB. 
 
Necker de Saussure, Madame (1820). Notice sur le caractère et les écrits de Madame de 
Staël. 
 
 
 



 89

Bildarkiv   
 
Familjeporträtt  
 
1    Anne Louise Germaine (1766-1817) 
 

 

 
 
Porträtt målad av den kände 
revolutionskonstnären Francois Gérard. 
Målningen hänger i porträttgalleriet i 
Château de Coppet. Porträttet är beställt 
av hennes barn och målad efter hennes 
död 1817. På huvudet bär hon den kända 
turbanen, under vilka hennes 
kastanjebruna lockar tittar fram. Hon är 
klädd i en högt skuren empire-klänning 
och draperad med en svart cashmere-
schal. 
 

 
2    Eric-Magnus Staël von Holstein (1749-1802) 
 

 

 
 
Den svenske konstnären d´Adolphe-
Ulrich Wertmüller, avporträtterar den 
trettiett år gamla Eric-Magnus baron de 
Staël-Holstein.  
Släkten är svensk-adlig från slottet 
Holstein i Hessen-Nassau (tyskt-baltiskt 
ursprung), känd från 1400-talet – 
naturaliserad i Sverige 1652 – släkten 
kvarlever i en adlig och en friherrlig gren 
(fr Bonniers Medie-Lex) 
 
Eric-Magnus bär sin officiella svenska 
hovdräkt; svart sammetsjacka, draperad i 
scharlakansrött.  
Porträttet tillhör kollektionen på Château 
de Coppet. 
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3    Albert-Jean-Michel - John Rocca (1788-1818) 
 

 
 

 
John Rocca härstammar från en god 
familj från Piémont, Italien; bor i Genève 
vid mötet med Germaine. Han är vacker 
och spröd, men med blessyrer från 
Napoleonkrigen. Rocca dyrkar 
Germaine, ett ömsesidigt harmoniskt 
förhållande utvecklas. Han särskiljer sig 
från Germaines tidigare vänner, genom 
att leka med pistoler i salongerna, rida i 
trapporna samt utmana hennes vänner på 
duell.456 Målningen finns att se på 
Château de Coppet. 

 
 
4    Jacques Necker (1732-1804) 

 
En grind av smidesjärn 
öppnar upp till parken 
utanför Château de 
Coppet. Den bär 
initialerna N.C. vilka 
står för Jacques Necker 
och hans fru Suzanne 
Curchod. 

Foto Louise Hellström, Coppet, 2004-04-30 
 
5 

 
Foto Louise Hellström, Genève 2004-05-02 

Rapporten Jaques Necker publicerar, 
förvaras i en liten låda på godset Coppet 
med inskriptionen ”Documents bearing 
upon the January 1781 Report to the 
King”. Vid guidning på slottet får 
besökare upplysningen att ”detta 
innehåll är orsaken till franska 
revolutionen”. 
I Genève hittar man gatunamn på ett 
stort antal litterära och kulturella 
personligheter. 
 

                                                 
456 Osvald-Sirén 1945, s. 159. 
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6    Château de Coppet 
 
Château de 
Coppet ligger 
vackert med utsikt 
över tegeltaken i 
den gamla byn 
Coppet, sjön Lac 
Léman och 
Savoyalperna, 
med Europas 
högsta berg Mont 
Blanc i 
bakgrunden. 

Foto Louise Hellström, Coppet, 2004-04-30 
7 

 
Slottet har anor 
från 1200-talet. 
Jacques Necker 
köper det 1784. 
Sedan dess har det 
tillhört familjen. 
Ägs idag av sjätte 
generationen till 
Germaine; 
d´Haussonville. 

Foto Louise Hellström, Coppet, 2004-04-30 
 
8    Jean Calvin 

 
Staty placerad i Parc des Bastions 

En vändpunkt i Genèves historia inträffar 
på 1500-talet när Martin Luthers arbeten 
når staden. 1536 tillkännages 
Reformationen och Calvin kallas till 
staden för att bygga upp ett protestantiskt 
Rom. 1559 grundar han sin akademi och 
sedan dess är Genève en ryktbar 
universitet och vetenskapsmetropol, dit 
framstående vetenskapsmän och forskare 
beger sig.  
   Grundmönstret i Calvins lära ”utgör 
föreställningen om Guds majestät och 
absoluta suveränitet: allt har blivit till för 
att bereda Gud ära, och allt skall också 
tvingas att förverkliga detta syfte. Enligt 
Calvins strängt legalistiska bibelsyn är 
Bibeln Guds ord, vilket med hot om straff 
skall åtlydas som lag”.457 

Foto Louise Hellström, Genève 2004-05-02 

                                                 
457 Bra Böckers lexikon, bd. 4, s. 152. 
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Jean Calvin (1509-1564) är född och 
uppvuxen i Frankrike. Studerade 
humaniora och juridik. Boende i Genève 
på Rue de Calvin mellan åren 1543-1564. 
Det ursprungliga huset är idag rivet, men 
platsen är utmärkt. 
 
 

 
Foto Louise Hellström, Genève 2004-05-02 
 
9    Jean-Jacques Rousseau 

 

 
 
På 1700-talet blir Genève ett 
bankcentrum och en industriell stad, som 
utvecklar dyrbar konst och tillverkning 
av klockor, samt en stad med 
boktryckarkonst och vetenskap. Vid 
samma tid blir Rousseaus ansträngningar 
angående tolerans och dyrkan av naturen 
en drivkraft. 
 
 
Staty av Rousseau placerad på ön Ile 
Rousseau i Le Rhône Genève. 

Foto Louise Hellström, Genève 2004-05-01 
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Jean-Jacques Rousseau föds den 28 juni 
1712 på Grand’Rue 40 i Genève. Hans 
fader Isaac Rousseau arbetar som 
urmakare. Hans moder Susanne Bernard 
dör bara några dagar efter hans födelse. 
Han växer upp i en nära relation till sin 
fader, men skickas iväg vid tidig ålder 
för att uppfostras och utbildas på andra 
orter. Detta får problematiska följder. 
Rousseau anser sig missförstådd under 
livet och har svårt att leva ett normalt 
accepterat liv.  

Foto Louise Hellström, Genève 2004-05-01 
 
10 

 

 
Franska parlamentet och kyrkan fördömer 
Rousseaus bok Émile. Boken bränns 
offentligt i Genève i ”Hõtel de Ville” 
(stadens rådhus).  
Rousseau döms till fängelse och hans 
ägodelar beslagtas, varför han flyr. 
 
 

 

Foto Louise Hellström, Genève 2004-05-01. 
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11   Stor kvinnlig kulturell personlighet  

 

 
Rousseau beger sig till Paris där han 
besöker Louise d´Escavelles, marquise 
d´Epinay, i hennes salong i Paris. Hon är 
en internationell kulturkvinna och en av 
tidens mest omtalade salongsvärdinnor. 
Hos henne möter Rousseau medlemmar 
av Encyklopedisterna, Diderot och 
d`Alembert, vilket leder till framtida 
diskussioner. 
 
 
 
Målning på Musee d´Art Et D´Histoire.  
Porträttet är en ”Pastel sur parchemin” 
(pastellmålning på pergament), målad av 
Jean-Etinne Liotard (1702-1789). 
Ansågs vara det bästa 1700-talsporträttet 
i Europa. 

Foto Louise Hellström, Genève 2004-05-02. 
 
12   Napoleon 

 
Foto Louise Hellström, Choully, 2004-05-02  

Napoléon Bonaparte föds 1769 på 
Korsika. Han avlider 1821 på ön St. 
Helena, Västafrika. Napoleon är 
Förste konsul i Frankrike 1799-1804 
och Fransk kejsare 1804-1815. 
Napoléons första hustru Josèphine 
(Marie Josèphe Tascher de la 
Pagerie, 1763-1814) har anknytning 
till gränstrakterna mellan Schweiz 
och Frankrike. Där ligger familjens 
lantegendom i byn Choully strax 
utanför Genève. När Mme de Staël 
lär känna Napoleon är han lyckligt 
gift med Joséphine.  
 

 
Osvald-Sirén ger en version av att Mme de Staël skulle ha känt sig attraherad av ”den 
lille mannen” till en början. En berömd dialog skall ha förts vid första mötet dem 
emellan. 
  

Mme de Staël: General! Vilken kvinna älskar ni högst? 
Bonaparte: Min hustru, Madame! 
Mme de Staël: Och vilken högaktar ni mest? 
Bonaparte: Den som bäst sköter sitt hem; Madame! 
Mme de Staël: Men, General, vem är för er den främsta? 
Bonaparte: Den som skänker fäderneslandet de flesta barnen, Madame!458 

                                                 
458 Osvald-Sirén 1945, s. 115. 
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Osvald-Sirën tänker sig att makarna samma kväll får sig ett gott skratt åt den svenska 
ambassadrisens nederlag i den ordväxlingen.  
 
13   Delphine            14   Corinne 

 
Romanen Delphine förbereder de svenska 
fosforisterna på Staëls besök i landet. 

 
Svenska litteratörer läser Corinne och ser 
romanen och dess författare, som förebild 
till litterära alster och i offentligt arbete. 

 
15 

 

 
 
Madame de Staël föreställer Corinne. 
Hon är avbildad hållande en lyra framför 
templet av Sibyl i Tivoli. 
 
 
Porträttmålning på Musee d´Art Et 
D´Histoire. ”Portrait de Madame de 
Staël en Corinne au Cap Misène,” 1809. 
Målad av Elisabeth-Louise Vigée-
Lebrun, Paris 1755-1842. 
Donerad av Albertine-Andrienne 
Necker-De Saussure, 1841. Hänger på 
Musée D`Art et D`Histoire i Genève.  
 
 

Foto Louise Hellström, Genève 2004-05-02 
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16   Tio år i landsflykt 
 
”Söndersliten af tvivel och 
obestämdhet vandrade jag fram 
och tillbaka i parken vid 
Coppet; jag satte mig ned på 
alla ställen der min far brukat 
nedsätta sig för att betrakta 
naturen; jag återsåg samma 
skönhet i grönskan och i 
vattnet, som vi förut beundrat 
tillsammans; jag tog afsked af 
dem och öfverlämnade mig åt 
deras gynnsamma inflytande på 
min öde.”459 

Foto Louise Hellström, Coppet 2004-04-30 
 
17 

 
”Följande dagen, en lördag, den 
23 Maj 1812 steg jag i vagnen kl. 
2 på dagen, sedan jag sagt att jag 
ämnade återkomma till dinern; 
jag medtog inga saker; jag hade 
min parasol i handen, afvenså 
min dotter; endast min son och 
Herr Rocca hade i sina fickor 
hvad vi behöfvde för några 
dagars resa. Då jag reste från 
Alléen vid Coppet, och således 
lemnade detta slott, som blifvit 
mig likasom en gammal och 
älskad vän, var jag nära att blifva 
vanmäktig”.460 

Foto Louise Hellström, Coppet 2004-04-30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
459 Staël 1822. Tioåriga Landsflykt, s. 156f. 
460 Staël 1822. Tioåriga Landsflykt, s. 158. 
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18   Martina von Schwerin 

 

 
 
 
 
Martina von Schwerin är en litterärt 
begåvad kvinna. Hon skriver inga egna 
böcker, men hon är en god och ivrig 
läsare, en duktig recensent, samt en 
skicklig och produktiv brevskrivare. Hon 
träffar många av samtidens litterära. En 
av de flitigaste i umgänget är Esaias 
Tegnér som hon har många långa samtal 
med. 
 

Foto Louise Hellström, Råda Säteri 2004-05-28 
 
19 

 

 
 
Råda Säteri har anor från 1200-talet. 
Som det ser ut idag, stod klart 1772. 
Martin Törngren, direktör i Ostindiska 
Kompaniet, lät uppföra huvudbyggnad 
och flyglar. 1799 ärver Martins dotter 
Martina säteriet, endast 10 år gammal. 
 
 

Foto Louise Hellström, Råda Säteri 2004-05-28 
 
20 

 
Martina trivs på Råda. 1700-
talsmöblerna står där än idag och ger 
en känsla av hur Martina och kanske 
Esaias sitter i soffan, som då gjorde 
sitt intåg i de svenska möblemanget, 
och utbyter tankar och åsikter om 
Esaias författarskap, men även annan 
litteratur som båda är intresserade av. 

Foto Louise Hellström, Råda Säteri 2004-05-28 
 
 
 




