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346 · Övriga recensioner

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
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bröts alltså denna sedvana tämligen tvärt. Burman
pekar på olika orsaker, framför allt ”the speciali-
zation of vocational studies” och ”the decline of
an oral academic culture” (s 43), och framhåller
apropå det sistnämnda, att tillbakagången faktiskt
sammanföll med en stark uppbyggnad av biblio-
teksverksamheten vid nationerna.
Andra huvudkapitlet, ”To orate among compa-

triots”, ägnas åt den andra delen av nationernas re-
toriska insatser under äldre tid, det vill säga åt ora-
tionerna. Liksom i föregående kapitel blir det här
inte bara fråga omhistorieskrivning, utan även om
intressanta och upplysande analyser av bevarade
texter.Menhuvuddelen avmaterialet, särskilt inom
kategorin orationer, har gått förlorat under tidens
lopp – om det alls bevarades efter själva övnings-
tillfället. ”A couple of a dozen orations survive out
of the thousands delivered at landscapemeetings”
(s 73), skriver Burman.
På analyserade exempel koncentrerar sig tredje

huvudkapitlet, ”The rhetoric of academic cele-
brations”, som gör nedslag i en svit orationer från
särskilda jubileumstillfällen inom den upsalien-
siska universitetsvärlden under 1700-, 1800- och
1900-talen. Här ligger fokus inte längre på retorisk
träning och nationernas insatser, utan på retorisk
positionering: ”how do old academic institutions
handle their public approach?Howishistorical aut-
hority to be matched with tradition and with new
societal values and situations?” (s 90) Burman un-
dersöker här också studenternas roll i dessa sam-
manhangochvisar, att den ingalundavaroväsentlig.
Medfjärdehuvudkapitlet harBurmannått fram

till de ”debating societies” som uppstod från mit-
ten av 1800-talet och somåtminstone i någonmån
vidareförde arvet från nationernas retorikunder-
visning. Även här betonas ämnets vikt: diskus-
sionssällskapen bör ha spelat en viss roll ”in the
preludes of modern Swedish political life” (s 10),
hävdar Burman. Han studerar här den nationsö-
vergripande ”Föreningen för muntliga föredrag”,
men ägnar också en del plats åt de politiska (Ver-
dandi,Heimdal) ochdisciplinbaserade studentför-
eningar som började uppstå vid denna tid. Kapit-
let inledsmed en genomgång av den politiska bak-
grunden, liksommotsvarande sällskap i Storbritan-
nien, USA och Tyskland vid samma tid. Därefter
studeras hurmandebatterade under olika tider och
vilka ämnenmandebatterade om, ochhär harBur-
manhaft tillgång till källor sommöjliggjort enom-
sorgsfull ämnesgenomgång av stort historiskt in-
tresse. Sista avsnittet i kapitlet handlar om debatt-

sällskapens ”decline and fall”, som generellt sett in-
föll under 1950-talet.
I bokens korta avslutning begrundar Burman

bland annat vad det var som fick studentnatio-
nerna att ägna sig åt de aktiviteter han studerat.
Han påminner om att ”[p]ersuasive communica-
tion has always been the core of university life”,
och understryker att det handlade om övningar
som var viktiga demokratiskt sett. Därefter följer
en slutkläm som jag inte kan avhållamig från att ci-
tera: ”All through history the students have solved
their problems through decisions at the general as-
semblies, decisions preceded by the usual fixtures
of democracy: negotiations, compromises, and ar-
guing.Thedreamof eloquent and persuasive com-
municationhas thus always been at the heart of the
matter.”
Burmans forskning i de gamla upsaliensiska arki-

ven har resulterat i viktiga nya kunskaper om ännu
enbortglömdaspekt av den retoriska utbildningen.
Det är sannerligen vackert så!

Stina Hansson

Friedrich Kittler, Nedskrivningssystem 1800/1900
(Aufschreibesysteme 1800/1900, 1985) (Mediehisto-
riskt bibliotek, 6).Övers. TommyAndersson. För-
ord av Tommy Andersson, Otto Fischer & Tho-
masGötselius.Glänta produktion.Göteborg 2012.

Inomsvensk litteraturvetenskaphar det faktumatt
litteraturen är ettmediumbland andra kommit att
uppmärksammas alltmer under det senaste decen-
niet. Med tanke på 2000-talets medialiserade och
digitaliserade samhälle kan detta tyckas som en lo-
gisk utveckling. I en tid av kulturell ochmedial för-
ändring ställs vi på nytt inför grundläggande frågor
ommediernas funktion i våra liv.
Mediernas betydelse för människan har emel-

lertid väckt intresse under lång tid. Redan Platon
aktualiserar dem i dialoger som Faidros (ca 406
f.vt.), där skriften – den tidens nya medietekno-
logi – skärskådas med kritisk blick. I en mer nä-
raliggande samtid, under 1900-talet, har den ka-
nadensiske litteraturvetarenochmedieteoretikern
Marshall McLuhan länge varit en given referens-
punkt i diskussionenommediernas betydelse i och
med sitt hävdande av att medier bör ses som för-
längningar av våra kroppar. Det går inte, menar
McLuhan, att i detta avseende skilja dansaren från
dansen. Medierna är utifrån ett mcluhanskt per-


