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Att skapa en framtid. Kulturradikalen Anne Char
lotte Leffler. Red.DavidGedin&Claudia Lindén.
Rosenlarvs förlag. Årsta 2013.

Det senaste årtiondets renässans för Anne Char-
lotte Leffler på teatrar och inom litteraturforsk-
ningen tjänade som inspirationskälla för ett sym-
posium påKungliga Vitterhetsakademien i Stock-
holm i maj 2010. Artiklar som bygger på de före-
drag som hölls där har nu samlats i antologin Att
skapa en framtid. Kulturradikalen Anne Char
lotte Leffler och getts ut av Rosenlarvs förlag. Re-
daktörerna David Gedin och Claudia Lindén be-
skriver i förordet Lefflers centrala ställning under
1880-talet och kontrasterar den mot den ”relativa
tystnad” om författarskapet sområdde i 1900-talets
historieskrivning (s. 16). Den ökade tillgänglighe-
ten under 2000-talet för Lefflers dramer, romaner
och noveller, med t.ex. digitaliseringsprojekt som
Dramawebben och Litteraturbanken samt ovan
nämnda förlags utgivning, har skapat ett nytt in-
tresse både på teatrar, hos forskare och andra skri-
benter. Ambitionen med antologin är därför att
presentera de tolkningar och diskussioner som nu
finns av Lefflers texter – inom forskningen, på te-
atrarna och i litteraturen– för enbredpublik. I an-
tologin samsas litteraturvetenskapliga studiermed
t.ex. en skådespelares, en romanförfattares samt en
kritikers och teatervetares reflektioner och analyser.
Lefflers liv och författarskap i hennes egen samtid
och i vår tid belyses i antologins fyra partier ”Leffler
i tiden”, ”Leffler och verken”, ”Leffler idag” och det
sista utan rubrikmen somutgörs av ett självbiogra-
fiskt utkast avAnneCharlotteLefflers egenpenna.
Här finns artiklar av författare som lagt år av ar-

bete just på Lefflers liv och författarskap samt ar-
tiklar av skribenter som belyser ämnet utifrån ex-
pertområden som anknyter till författarskapet. En
del korrekturfel har smugit sig kvar ochde korta ar-
tiklarna är av skiftande kvalitet språk- och kompo-
sitionsmässigt. De flesta av dem framhäver tydligt
och övertygande kvaliteterna i författarskapet lik-
somLefflers rättmätiga plats somen av sin tids cen-
trala intellektuella personer, medan några är ofo-
kuserade och rymmer analyser som inte leder fram
till så mycket. Spännvidden ligger i sakens natur,
då texterna bygger på anföranden om ett förfat-
tarskap som är relativt outforskat, från ett sympo-
siummed ambitionen att inspirera till fortsatt för-
djupad forskning, och då många skribenter med-
verkarmedkorta artiklar.Artiklarna kommenterar
mer eller mindre oavsiktligt varandra som hetero-

gena röster –oftast stödjandemen iblandobekym-
rat i polemik.Dock utvecklar sig några dominanta
spår: Anne Charlotte Lefflers liv och dikt, tema-
tiska analyser med ett genusperspektiv samt för-
fattarskapets hållbarhet genom ett drygt århund-
rade. Jakten på sanning och förhandlingarna om
detta begrepp som ett ledande motiv i Lefflers liv
och dikt genomkorsar alla dessa spår.
Det biografiska inslaget utgör antologins rygg-

rad. Det återkommer som tolkningsbakgrund i
många artiklar och framhävs i antologins dispo-
sition i sin helhet, med Monica Lauritzens artikel
”Från anonymitet till eget namn” som första in-
slag och det självbiografiska fragmentet som sista.
Fragmentets placering ger Lefflers egna ord om sitt
liv drag av ett facit som sanktionerar den biogra-
fiska tolkningsramen. I Lauritzens artikel, byggdpå
hennes forskning för biografin Sanningens vägar.
AnneCharlotte Lefflers liv och dikt (2012), behand-
las Anne Charlotte Lefflers väg till att bli en viktig
författarröst i det moderna genombrottet. Vägen
beskrivs som kantad av de hinder som borgerlig-
hetens småskurenhet utgjorde för en ung kvinna
med en stark övertygelse om författarkonsten som
sitt kall. Det borgerliga kvinnoidealet blir en iden-
titetsnorm som Leffler får kämpa för att bryta sig
ur, och den processen utgör Lauritzens tolknings-
bakgrund för läsningen av hennes dramer och no-
veller. År 1882 tecknar en milstolpe som markeras
av att författaren lämnar bruket av pseudonymoch
låter publicera novellsamlingenUr lifvet i sitt namn
som gift: Anne Charlotte Edgren. Det blir också
artikelns slutpunkt.Namnet flätar samman privat-
liv och offentlighet i författarrollens problematik.
Det framhäver artikelns välkomponerade struktur
men ger samtidigt uttryck åt en aningen onyanse-
rad syn på bruket av pseudonym. Det kan inte en-
tydigt ses somknutet till enbart kvinnors besvärliga
position i offentligheten. Vad gäller t.ex. dramatik
lämnade också manliga författare som företrädde
en alternativ teatersyn in sina alster till teaterdirek-
tionerna under pseudonym, vilketMargaretaWir-
mark nämner i översiktsverket Noras systrar. Nor
disk dramatik och teater 1879–1899 (2000) (s. 181).
Pseudonymbruket görs till en del av en förtrycks-
diskurs, vilken strukturerar Lauritzens text och
präglar hennes framställning av den borgerliga
ram som omger Anne Charlotte Edgren Leffler.
I ”Olika sanningar” blir vi ”Anne Charlotte” med
författaren. Med romanförfattarens privilegium
att komma nära beskriver journalisten och förfat-
taren Tove Leffler hur hon försökt lära känna sin
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äldre släkting. Framför allt är det kärleken i Anne
Charlotte Lefflers liv som fascinerat och inspirerat
till hennes roman Den kärleken (2010), vars titel
parafraserar Anne Charlotte Lefflers komedi från
år 1891. Artikeln behandlar svårigheten att berätta
sanningen och hur romanens kompositionsteknik
speglar detta.AnneCharlotte Lefflers eget förhåll-
ningssätt fångas i följande fraser:

Tittarman påAnneCharlotte Lefflers egen utgiv-
ning använde hon sig ständigt, ganska hänsyns-
löst, av faktiska personer och händelser, som hon
sedan blandade upp med ett par deciliter fantasi
och någon tesked politik. Det blev berättelser ur
hennes verklighet, silat genom Anne Charlotte
Lefflers fantastiska hjärna (s. 138).

Intresset för fråganomvilka berättelser som får be-
rättas, hur de får berättas och av vem framställs som
det band som förenar de två släktningarna. Tove
Lefflers artikel blir en närhetsskapande länk från
Lauritzens biografiskrivning till Anne Charlotte
Lefflers egna ord i det avslutande självbiografiska
fragmentet. Problematiseringen av sanningpåmin-
ner om att också självbiografiskt skrivande i någon
mån är dikt. Detta följs upp i David Gedins inle-
dande ord till det hittills opublicerade fragmentet
från 1890, vilka lyfter fram att det är skrivet i en
viss situation och i ett visst syfte. Leffler författar
troligen fragmentet som ett bokslut inför ett nytt
liv med sin nye make i Italien och som ett försvar
mot kritiken av Kvinnlighet och erotik II. Gedin
pekar också på den självmedvetenhet som Leffler
visar i berättelsen om sitt författarskap, från tiden
sommycket ung fram till uppbrottet från Sverige.
Tremycket välskrivna tematiska studier somger

en samstämmig bild av Lefflers författarskap ägnas
främst romanen En sommarsaga (1886), novellen
Kvinnlighet och erotik I (1883) och fortsättningen
i romanen Kvinnlighet och erotik II (1890). I arti-
keln ”I hennes ögon. Att skapa en framtid i Anne
Charlotte LefflersEn sommarsaga” behandlar Da-
vid Gedin konsten, konstnären och kärleken.Han
läser romanen som ett uttryck för Lefflers konst-
närssyn.Huvudpersonen, konstnärenUlla Rosen-
hane, företräder en konst som talar till en bred pu-
blikmen ändå inte är spekulativ.Gedinpoängterar
att Rosenhane slutligen inser att den äkta drivkraf-
tenmåste vara konstnärens vision och att hon där-
med intar ”en romantisk konstnärsroll” som tydligt
skiljer sig från åttitalets tankar om en samhällsför-
bättrande konst (s. 74). I analysen parallelliseras
Rosenhanes insikt om vikten av att följa den egna

konstnärsvisionenmed att honbryter sig ut ur bor-
gerlighetens kärleks- och familjeideal. Processen i
den fiktiva världen mot en ny kvinnlig konstnärs-
roll gäller också för romanens författare.Gedin ser
En sommarsaga som en gränsföreteelse ”i en språk-
lig bastardgenre” och han spårar i detta ett upp-
brott från en åttitalistiskmittfåra (s. 76). Han pla-
cerar romanen emellan två epoker och betraktar
den somett steg framåtmot 1890-talet.Det skräck-
romantiska drag somGedin iakttar, och som skulle
kunna ses som en referens till en tidigare periods
romankonst, blir också en del av romanens hete-
rogena form, somvisar vägen frammot enny epok.
Claudia Lindén lyfter i ”Emancipationens ero-

tik” fram att sexualiteten stod i centrum för Leff-
lers frigörelseprojekt. Leffler ville nå fram till något
så djupgående ochomvälvande somenomstruktu-
rering av begäret och står därmed för ett tredje al-
ternativmellanFredrikaBremer-förbundets hand-
skemoral ochde radikalamännens befrielse av ero-
tiken. Genom läsningen av bl.a. En sommarsaga
ochKvinnlighet och erotik II visar Lindénhur Leff-
ler demonstrerar att förutsättningen för emancipa-
tionens erotik är ett jämbördigtmöte, i vilket både
mannen och kvinnan är beredda att ge upp allt –
inte bara lätta lite på konventionerna. Lindén me-
nar att det är i den senare delen av författarskapet
som idén om en förändrad begärsstruktur utrycks.
En sådan tanke kan dock skönjas redan i Lefflers
drama Elfvan (1883), som sattes upp 1880 på Nya
teatern i Stockholm. Elfvans make Borgmästaren
inser i detta dramas slut att han måste vänta på att
kärleken hos hans blott 17-åriga hustru ska vakna.
En jämbördig relation somockså innefattar en ero-
tisk dimension framställs därmed somen förutsätt-
ning för ett gott äktenskap. Skillnaden i synen på
kärlek i de tidiga och sena verken ligger snarare än i
idén om en förändrad begärsstruktur, i ett starkare
fokus på sexualitet i de senare verken och i att den
diskuteras öppnare ochmed andra litteräramedel.
I ”Kvinnlighet och erotik och drömmen om Ita-

lien” finner Eva Heggestad motsättningen mel-
lan det varma syd och det kalla nord som ett ge-
nomgående tema i romanen. Italien och Sverige
fungerar som två antipoder och blir metaforer för
två andliga klimat. I romanen ser hon en strävan
att låta de binära positionerna luckras upp för att
ge form åt en ny kvinnotyp: ”kvinnan som både
är självständig och tänkande och som har förmå-
gan att älska hett och passionerat och få sin kärlek
besvarad.” (s. 99) Att Italien som motiv låg Anne
Charlotte Leffler varmt om hjärtat förklaras först
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genom en biografisk läsning, sedan med nittita-
lismens inträde och slutligen med Lefflers ambi-
tion att skapa något nytt i förhållande till tidigare
passionerat älskande kvinnor i litteraturen – till
skillnad från dessa överlever Lefflers kärlekshjäl-
tinna. Det att placera henne i Italien blir en förut-
sättning för att kunna formulera detta alternativ.
Själva handlingens placering i Italien kan säkert,
som Heggestad skriver, kopplas till nya estetiska
ideal under 1890-talet, men motsättningen nord
och syd använder Leffler redan i det ovan nämnda
dramat Elfvan.Också i detta står Italien för frihet
från Nordens kyla och stränga moral.
En sommarsaga och Kvinnlighet och erotik II

är några av Lefflers mest radikala verk i den me-
ningen att Leffler skildrar kvinnor som upplever
erotik utanför äktenskapet. Valet av dessa romaner
gör att Leffler tydligt kan positioneras somkultur-
radikal. De tre artiklarna utgår också från samma
litteraturvetenskapliga syn på historien och histo-
rieskrivningen. I Gedins och Heggestads artiklar
finns tankar om en typisk eller officiell åttitalistes-
tetik som Leffler lämnar, även om Heggestad fjär-
mar sig en aning från sådana enhetsskapande indel-
ningar genom att tala om ”det så kallade nittitalet”
(s. 102).Hos Lindén framstår tidens kvinnorörelse
som en enhetlig gruppering som Leffler argumen-
terar mot, i stället för att hon ses som en del av en
heterogen rörelse. Radikalitet kopplas i de tre ar-
tiklarna till uppbrott, övergångar ochutveckling av
olika slag, antingen i Lefflers liv eller idémässigt och
estetiskt.Här förs vidare denutvecklingstanke som
Monica Lauritzen introducerar i antologin med
sin artikel. Progressionsstrukturen, som ju redan
anges i antologins titel,Att skapa enframtid, präglar
också Lynn R.Wilkinsons artikel. Även hon häm-
tar stoffet ur Lefflers senare produktion, nämligen
Lefflers sista pjäs, Sanningens vägar, som hittades
som ett färdigt manuskript efter Lefflers död och
publicerades 1893. I ”Sanningens vägar. En kvinn-
lig intellektuells drömspel” låter hon form och te-
matik peka framåt mot en modernistisk författar-
strategi och en intellektuell författarroll. Utveck-
lingen relateras till begreppet sanning, som är ett
centralt tema iLefflers författarskap, och till Leffler
somflanör och turist ochdärmedkritisk iakttagare
av den europeiska kulturen. Men Wilkinson drar
också linjer till en europeisk dramatradition bakåt
i tiden, till läsdramat, och låter Goethes Faust och
Ibsens Peer Gynt bli föregångare till Lefflers San
ningens vägar. För att etablera Leffler som företrä-
dare för en intellektuell författarroll används enbe-

prövadmetod: hon omges av idel prominenta her-
rar, och tillGoethe och Ibsen läggs Strindberg,Ma-
eterlinck, Baudelaire och Flaubert. Ett alternativ
hade varit att grundligare förankra Lefflers form-
medvetenhet och intellektuella författarposition i
analysen av dramat. I Lynn R. Wilkinsons mono-
grafiAnneCharlotteLeffler andModernistDrama.
TrueWomen andNewWomen on the FindeSiecle
Stage (2011) blir greppet genast mer radikalt, när
Wilkinson visar att August Strindbergs Ett dröm
spel (1901) mycket väl kan vara inspirerat av San
ningens vägar.
Anna Cavallin jämför i ”Patriarkens position

och det dotterliga motståndet” karaktärer och te-
man i Lefflers Sanna kvinnor (1883) och Familje
lycka (1890). Efter en inledande dramaturgi- och
genrediskussionflyttas fokus framför allt till famil-
jefaderns position i de respektive pjäserna och för-
hållandet till rådande borgerliga manlighetsideal.
Cavallin kommer fram till att fadern iFamiljelycka
har enmycket svagare position i familjen än vad fa-
miljefadern har i Sanna kvinnor. I dramats slut har
Pontus Bark i Sanna kvinnor sin patriarkala makt-
position orubbad och kan fortsätta sin ansvarslösa
livsföring, medan fadern i Familjelycka rannsakar
sig själv och släpper på sin kontroll över döttrarna.
Skillnaden är ju inte så underlig med tanke på att
Sanna kvinnor är vad Cavallin betecknar en bor-
gerlig tragedi medan Familjelycka är en komedi.
En utvecklad genrediskussion med skarpare dra-
maturgiska begrepp ändet ganska allmängiltiga ka-
raktärsdrivet drama hade kunnat fördjupa analy-
sen. De dramaturgiska, tematiska och ideologiska
likheter och skillnader somCavallin håller fram är
dock i grunden intressanta i förhållande till genre,
speciellt om man betänker att de pjäser av kvin-
nor som antogs för spelning av teatrarna under
1890-talet i hög grad var komedier.
Sara Granath ägnar sig också främst åt Sanna

kvinnor i artikeln ”Leffler, textenochkroppen”, där
hon fokuserar på spelbarhet i iscensättningar av
Lefflers pjäser sedan 1970-talet. Granaths huvud-
poäng är att regissörer och skådespelare har över-
tygat omkvaliteterna i Lefflers dramatik genomatt
belysa rollfigurerna på ett fritt ochmångsidigt sätt.
Granath lyfter framför allt framhur skådespeleriet
tillfört dimensioner som gjort Sanna kvinnormer
intressant än den blir i en läsning som strikt följer
dramats dramaturgiska struktur. Att t.ex. tolka fa-
miljefadernPontusBark somen skurkblir platt och
ställer sig i vägen för pjästextensmöjligheter på sce-
nen idag. Teaterkonstnärer har också en större kre-
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ativ frihet än litteratur- och teaterforskare, då deras
analyser och tolkningar har ett annat syfte. I en lit-
teraturvetenskaplig analys är det ju ofta av vikt att
lyfta framdramaturgiska strukturer för att t.ex. säga
något om författarstrategier i en viss tid,medan en
sådan analys som direkt underlag för en uppsätt-
ning idag naturligtvis skulle vara förödande. Även
om en dramaturgisk analys inte är tillräcklig så till-
för den ju dessutom något om den dramatiska si-
tuation somGranath vill semer av i litteraturveten-
skapliga analyser.Genomatt belysa teaterns analys-
nivå och peka på den dramatiska situationens vikt,
liksombegränsningen i vad vi egentligen kanuttala
oss omvad gäller rollfigurer i ett drama, ger ossGra-
nath dock en nyttig uppsträckning.
”DenmodernaLeffler” är titeln påÅsa Sarachus

bidrag ochbehandlar liksomGranaths text hur ak-
tuella och spelbara Lefflers dramer är idag. Intres-
sant nog är det Lefflers första drama Skådespeler
skan, som sattes upp redan 1873 på Kungliga dra-
matiska teatern, som tas som exempel påmoderni-
tet. Sarachu utgår från de läsningar och diskussio-
ner som gjordes inför uppsättningen inomprojek-
tet Modärna kvinnor på Stockholms Stadsteater
2006–2008. Hon beskriver hur projektdeltagarna
uppmärksammade att kvinnlighet gestaltas som
performativa handlingar och att Leffler på så vis
omkullkastar uppfattningar om en sann kvinnlig
natur.Dramats fokus på roller och rollspel är natur-
ligtvis tacksamt för teateruppsättningar idag och
ett av de inslag som i teaterkonstnärers läsningar
kan göra dramat levande, modernt och intressant
på teaterscenen.MenLefflersmodernitet i sin egen
tid bestod i att kritisera och formulera ett alterna-
tiv till borgerlighetens snävt konstruerade normer
för kvinnlighet, och i det projektet var sanning och
därmed natur centrala begrepp. Dagens läsare och
publik kan lätt uppfatta uppmaningarna till skå-
despelerskan Ester Larsson – att bara vara sig själv
– som ironiska, men det är tveksamt om publiken
1873 gjorde det, liksom om Anne Charlotte Leff-
ler själv såg det så. Däremot är ju performativitets-
teori ett utmärkt medel i läsningen och iscensätt-
ningen av dramat för att översätta upplevelsen av
Lefflers radikalitet så att en teaterpublik idag kan
förnimma den.
I Irene Lindhs några sidor korta inslag ”Att göra

Lefflers ord till egna” behandlas spelbarhet ur skå-
despelarens perspektiv. Lindh talar om detta ut-
ifrån ett antal ’gestaltade läsningar’ av kvinnliga
dramatikers pjäser från det moderna genombrot-
tet på Dramaten år 2007, vilka hon var en av ini-

tiativtagarna till (s. 117). Hon håller speciellt fram
språket i Lefflers dramatik som musikaliskt, rakt
och modernt samt repliker med en komisk under-
skruv. Spelbarheten ligger också, enligt Lindh, i att
pjäserna är bra berättelser med levande roller som
engagerar publiken.
Precis som Anne Charlotte Lefflers förfat-

tarskap har många sidor har framställningarna i
1900-talets litteraturhistorieverk haft det. I ”Anne
Charlotte Leffler och idéerna i tiden” skriverAnna
Williams att Leffler har ”vandrat genom nitton-
hundratalet som realist, psykologisk observatör, fe-
minist, samhällskritiker och textkonstnär som ska-
par ur annan text”, och menar att det borde vara
ett tecken på att hennes författarskap håller för en
plats i kanon (s. 41–42).Meddetta lyfter honockså
fram, i viss kontrast till vad som sägs i antologins in-
ledning, att Leffler faktiskt försvarat sin plats i lit-
teraturhistorieverk under hela 1900-talet, om än
med olika omfång och i varierad skepnad. Det är
uteslutande litteraturhistoriska översiktsverk som
ingått i Williams analys, medan ingången till arti-
keln görs via Lefflers renässans på teatrarna. Refe-
renser till denna görs också genom hela artikeln.
Att också ta med teaterhistoriska verk hade därför
varit högst relevant och skapat en kompositions-
mässig balans.De skiftande bilderna i litteraturhis-
torieverken ger emellertid inte bara enuppfattning
om Lefflers författarskap, utan också en inblick i
olika tiders hegemoniska sätt att värdera littera-
tur. Williams förutspår att i framtidens översikts-
verk kommer vi att kunna läsa om Lefflers förfat-
tarposition i fältet och hur den litteraturhistoriska
bild som växer fram om 1880-talet per definition
utrangerat Leffler från kanon.
Att skapa en framtid präglas av en strävan att

säkra Anne Charlotte Leffler en plats som radikal
kulturbärare i historien och hennes författarskap
en plats i kanon, och den gör det i lojalitet med
några av dehistoriografiska strukturer somen gång
utdefinierat henne. Lefflers liv och verk framstår
som en utvecklingshistoria: Leffler befriar sig från
ett borgerligt patriarkalt förtryckparallelltmed att
hon utvecklas formmässigt och bryter sig loss från
en trång hegemonisk åttitalism, för att gå mot en
modernistisk estetik och en ny författarroll. Fram-
ställningarna av hennes liv och författarskap for-
mas i hög grad av de värderingar som idag avgör vad
som är en emanciperad kvinna och vad som karak-
täriserar god litteratur och teater. På så vis blir an-
tologins bilder av Leffler, trots de olika perspekti-
ven, ändå ganska strömlinjeformade. Att skapa en
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framtid.KulturradikalenAnneCharlotteLeffler ger
många uppslag för vidare forskning både inomoch
utanför akademin,menkanske är det också dags att
ifrågasätta och förnya de historiografiska utgångs-
punkterna för att ge nya bilder av det moderna ge-
nombrottet och ett författarskap somAnneChar-
lotte Lefflers?

Birgitta Johansson

LarsBurman,Eloquent Students. Rhetorical Practi
ces at theUppsala StudentNations 1663–2010 (Skrif-
ter rörande Uppsala universitet. C, Organisation
och historia, 96). Acta Universitatis Upsaliensis.
Uppsala 2012.

Lars Burmans nya, på engelska redovisade under-
sökning gäller den retoriska träningen vid student-
nationerna i Uppsala från mitten av 1600-talet
fram till idag, närmare bestämt ”the private oral
exercises which were organized and undertaken at
the students’ associations” (s 10). Det handlar om
tre typer av retorik inom studentnationerna: dis-
putationer, orationer och debattövningar, om en
period på drygt trehundra år och ommer än tjugo
organisationer i Uppsala. Burman understryker,
på flera ställen, att hans ambition ingalunda har
varit att förmedla allt om ämnet, utan att i stäl-
let ge en ”overall presentation through enlighten-
ing examples and an inventory of important focal
points” (s 12). Redovisningen är också förhållande-
vis kort: brödtexten omfattar bara 150 sidor, vartill
kommer appendices, noter, bibliografiochperson-
register. Med något som måste betecknas som ett
klart understatement konstaterar han i förordet att
nationerna som utbildningsorganisationer ”have
been severely understudied”. Det är verkligen lätt
att hållamed omdetta: jag som själv har ägnat åra-
tal åt retorik och retorikundervisninghade tidigare
ingen kunskap alls om studentnationernas omfat-
tande retoriska aktiviteter. Burmans studie är alltså
en synnerligen välkommen forskningsinsats och ett
verkligt pionjärarbete.Denpresenteras därutöver i
en vacker och välskriven bok med intressanta och
belysande illustrationer såväl i färg som i svartvitt.
Hur pass viktig var då nationernas retorikun-

dervisning? Långt viktigare än vad vi nu kan före-
ställa oss, svarar Burman, och citerar ett uttalande
av Carl Yngve Sahlin – som senare blev professor
och rektor i Uppsala – från 1857. Sahlin konstate-
rar där att nationerna under 1600- och 1700-talen

faktiskt utvecklades till ”small colleges for higher
learning” (s 10).Detta var, påpekar Burman, något
somman verkligen varmedveten omvidmitten av
1800-talet, just när denna traditionhöll på att upp-
höra, men som senare i huvudsak har fallit i glöm-
ska.Detta betyder alltså att vi numera är okunniga
om en stor del av den upsaliensiska högre utbild-
ningens historia.Omhurdet förhöll sig på de båda
andra äldre universiteten i Sverige, Lund ochÅbo,
har Burman inga besked att lämna, utan överlåter
frågan åt andras kommande forskning. Troligt är
det väl, att det även fråndessa bådahorisonter finns
intressanta saker att upptäcka.
Bokens introduktion ägnas dess syfte, det reto-

riska perspektivets innebörd, nationssystemet och
dess historia i Uppsala samt åt källorna. De sist-
nämnda är inte alltid bevarade, och själva studie-
ämnet är ju också till sin natur högst svårfångat.
Det handlar trots allt om muntliga övningar som
sedan länge försvunnit ut i luftenoch sommåste re-
konstrueras med hjälp av de mer eller mindre full-
ständiga uppgifter som de olika typerna av skrivna
källor kan lämna.
Efter en kort redogörelse för forskningen om

studentnationerna i Uppsala kommer första hu-
vudkapitlet, ”Learning to argue”, som ägnas åt den
disputationsträning som förekom vid student-
nationerna. Bland annat påpekas här, att det var
adjunkterna vid den filosofiska fakulteten som
skulle svara för studenternas praktiska träning i
konsten att disputera. Men dessa var inte fler än
fyra stycken, och därför antar Burman, att just na-
tionerna utgjorde ”the university’smost important
training ground for disputations” (s 40). Han be-
rättar att det före 1663–dådisputationsövningarna
vid nationerna accepterades av universitetet och
sattes under uppsikt av nationernas inspektorer –
fanns professorer som inte välkomnadedennahjälp
från nationshåll, utan tvärtomkände sig hotade av
att äldre studenter handledde de yngre. Men mot
slutet av 1600-talet hade övningarna institutiona-
liserats, och 1732 kom deras roll som komplette-
rande undervisningsinstitutioner också att öppet
erkännas av konsistorium, somunderströk ”the use-
fulness of the nations, since they gave the students
opportunity to train disputations and eloquence”
(s 41).Om 1700-talet skriver Burman att det var ”a
period of frequent, periodically even weekly, exer-
cises at the nations.” (s 43) I slutet av århundradet
arrangerade nationerna till och med ”semi-official
examinations” ochutfärdade ”graded testimonies”,
påpekar han (s 43). Men vid mitten av 1800-talet


