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ABSTRA CT

Sjöberg, Johan , Z002: M ak t och vanm akt i fadersväldet. S tuden tpo litik  i U ppsala 1780-1850. 
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From  the end o f the 18th  century, the view that youth  had a political role to p lay spread 
am ong students in Europe. T h is view was directly opposed to the paternalistic au th o ritarian  
regimes governing the old universities like that at Uppsala, w hich had been organised  as 
patriarchal corporations for som e two hu n d red  years. T he  thesis deals w ith the a ttem p ts  of 
Uppsala students, despite their lack o f form al power, to influence society and their own 
university. It focuses on  the  political culture m anifested by the students, i.e., the form s that 
their political action took  and  the values th at were involved. W ith  a view to b ro ad en in g  the 
perception o f studen t politics, the thesis examines studen t political action in relation  to  the 
prevailing d istribu tion  o f pow er and the social settings w ith in  the university.

T he phenom enon  o f  students participating  in politics challanged the  trad itiona l 
patriarchal view o f  the social role appropriate  for the young. O vert stu d en t politics were 
pursued principally from  the base provided by the new studen t societies. T he  thesis includes 
a prosopographical study o f  the students involved in such societies.

T he overt opposition  and  organisational endeavours were, however, just the tip  o f  the 
student political iceberg. W ith in  the patriarchy, students were obliged to resort to covert 
politics, such as creating a co m m otion  outside professors’ hom es, failure to perform  acts of 
courtesy and o ther anonym ous or am biguous actions.

T he m id 19th century  saw a greater participation  o f students in open political in teraction . 
At the same tim e, the need to com m ent and explain their political actions in  the  press 
inevitably deprived studen ts o f  opportun ities for surreptitious political action , and  the 
phenom enon o f  covert stu d en t politics petered out. T he conflict between the old university  
and the new  studen t organisations was thus reflected in the relation betw een open and 
covert studen t politics, and  shaped the developm ent o f these two spheres o f activity.
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KAPITEL 1

Inledning

På m orgonen den 8 mars 1848 nåddes den 20-årige U ppsalastudenten Henric 
Lovén av nyheten om februarirevolutionens u tb ro tt i Frankrike. H an begav sig 
genast till den så kallade Studentföreningens lokaler, och köade där för att läsa 
något av de nyhetsblad som föreningen prenum ererade på. Sedan han bläddrat i 
Aftonbladet och danska Fadrelandet gick han ut på stadens kaféer. De var fulla 
av m änniskor som pratade om revolutionen, och på Café Skandinavien, ett 
ställe där Lovén och hans vänner fann ett ledigt bord, tilltalade man varandra 
m edborgare och ”citoyen”.1 Lovén skrev ungefär var tredje dag hem till sin far, 
och under de närmaste dagarna beskrev han m ärkvärdiga scener som utspelades 
i Uppsala.

M ånga studenter gladde sig åt revolutionen, och passade pa att diskutera 
även det svenska samhällets tillstånd. En sen natt hörde Lovén från ett öppet 
fönster, hur studenter talade om de reformer som ansågs nödvändiga även i 
Sverige. M en revolutionen utlöste i första hand studentprotester riktade m ot 
den lokala m aktstrukturen -  m ot det egna universitetets styrelse och 
organisation. U tanför samtliga professorers hus skrålades Marseljäsen, och 
nattetid  uppsattes plakat, som talade om hur den despotism borde störtas, som 
utövades av universitetsledningen -  det akademiska konsistoriet. Protesterna 
utgjordes till största delen av hot om aktioner m ot professorernas bostäder och 
m ot studenternas egna nationshus.2 D et senare kan tyckas märkligt, men en del 
studenter betraktade studentnationerna, i vilka de var och är geografiskt in
delade, som förlegade rester av det gamla ståndssam hället.3 A tt flera nationer på 
senare tid skaffat egna byggnader ansågs motverka Studentföreningens försök 
att ge studenterna en mer tidsenlig organisation. H usen ansågs också försvåra en 
av liberalerna förordad flyttning av hela universitetet till Stockholm .4

1 J. H. Lovén till L. J. Lovén 8. 3 1848, E 6745, RA.
2 J. H. Lovén till L. J. Lovén 8. 3 1848, n . 3 1848, 22. 3 1848, E 6745, RA.

3 Se kapitel 5.
4 Correspondenten 9. 7 1832; Thurgren 1844, s. 80-83; ”Recension” (forts.), Thorgny 21. 2 1845; 

O m  en Student-förening II”, Studentbladet 21. 3 1846; ”O m  en Student-förening”, Studentbladet



Studenternas protester var sällan öppna eller entydiga, och det var först i en 
efterföljande tidningsdebatt som deras agerande i mars 1848 ikläddes en tydlig 
och uttalat ideologisk dräkt. I den liberala pressen framstod studentprotesterna 
som öppna ställningstaganden för revolutionen, medan de konservativa 
tidningarna tonade ner uppträdenas betydelse, och framför allt deras politiska 
udd. De senare beskrev dem som skämtsamma och ironiska upptåg, vilka 
snarast syftade till att förlöjliga revolutionen. Pressens beskrivningar hade stor 
betydelse för studenternas agerande i den närmaste fram tiden, liksom för hur 
händelserna beskrivits i forskningen.5 M en de skiljer sig m arkant från Lovéns 
uppgifter om hot och våld.

D enna avhandling behandlar studenters politiska agerande vid Uppsala 
universitet under perioden 1780-1850. M ålet är att besvara följande frågor: H ur 
var studentpolitiken utform ad, varför såg den ut som den gjorde, och vilka var 
orsakerna till dess förändring? Den sista frågan kom m er delvis a tt besvaras 
genom  en kollektivbiografisk studie av vilka aktörer som var förändringens 
bärare. Exemplet m ed studenternas firande av revolutionen 1848 understryker 
ett par tankegångar som varit vägledande för mig i arbetet med boken. Först 
och främst pekar det på att man inte kan ge en rättvis bild av tidens 
studentpolitik , lika litet som av annan politik, genom att endast fokusera på den 
offentliga debattens prydliga ideologiformuleringar.

I varje samhälle är den sociala hierarkin viktig för hur det politiska samtalet 
formas. D en bestäm m er vad som kan sägas, hur det kan sägas och vem som har 
m öjlighet att uttala sig. A tt uttalat ta ställning har aldrig varit någon naturgiven 
rättighet, och det vore fel att hävda att de som inte öppet uttalat sina åsikter 
inte haft några åsikter, eller att de inte på annat sätt kan ha u ttryckt några 
åsikter. Politik kan vara öppen och uttalad, men den kan också vara maskerad 
och underförstådd. En genom tänkt uppfattning om hur den sociala hierarkin 
påverkar den politiska kulturen är nödvändig för envar som studerar politik och 
konflikt i ett specifikt historiskt och kulturellt sammanhang. Annars riskerar de 
underordnades tystnad i officiella sammanhang att tolkas som att de aldrig har 
något att säga, och hastigt uppblossande konflikter att skildras ryckta ur sitt 
sam m anhang.6

M änniskors kön, etnicitet och klasstillhörighet är i allm änhet viktiga för hur 
stort deras inflytande är över samhället och den egna tillvaron, men även åldern 
är betydelsefull i det avseendet. Avhandlingen kretsar kring ungdom ars politi
serande i en patriarkalisk miljö där de formellt sett knappast hade någon m akt 
alls, och det vidare syftet är att behandla samspelet mellan hierarki och politik,

31. 3 1846. Nationshusen användes också av Geijer som argument m ot att flytta universitetet till 
Stockholm. Bergman 1977, s. xviii. Se även De Geer 1906, s. 54 om nationshusen och Bottigers 
oro för att universitetet skulle flyttas till huvudstaden.

5 Se kapitel 4.
6 Scott 1990.
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hur hierarkin sätter gränser för politiken och hur alternativa hierarkier i sig kan 
ha politiska implikationer.

Studenterna tillhörde vanligtvis den blivande eliten, m en deras samhälls
position var dubbel, eftersom de samtidigt, i egenskap av elever och ungdom ar, 
befann sig långt ned i universitetets hierarki. D et fick naturligtvis följder för 
deras sätt att förhålla sig till det politiska livet, m en hur förändrades deras 
politiska beteende i en tid då gamla hierarkier ifrågasattes? En viktig utgångs
punk t i avhandlingen är att studentpolitiken å ena sidan bör ses m ot bakgrund 
av det patriarkaliska system som vid universitet var sig ganska likt under den 
behandlade perioden. Å andra sidan bör studentpolitiken behandlas m ot 
bakgrund av den förändrade bild av ungdom  som flera forskare tyckt sig märka 
från och med 1700-talets slut. De olika uppfattningarna om  ungdom, och 
framför allt om  ungdom ens förhållande till politiken, var centrala i debatten om 
studenternas firande av revolutionen 1848.

Perioden mellan 1789 och 1848 har kallats den dubbla revolutionens tidsålder. 
U ttrycket syftar på hur den industriella revolutionen, med sitt centrum  i 
England, och den politiska revolutionen, utgående från Frankrike, påverkade 
västvärlden.7 Också i Sverige höll det gamla privilegiebaserade samhället på att 
brytas ned vid denna tid, såväl politiskt som ekonom iskt, och ståndssamhällets 
sönderfall återspeglades i en stundtals häftig politisk debatt. U nder 1700- och 
1800-talen förändrades samhällets kom m unikationskanaler på så sätt att 
personer utanför den statliga organisationen började kom m a till tals och delta i 
det politiska livet.8 D et påverkade naturligtvis även universitetsvärlden. Lovén 
och hans vänner fick nyheter från Frankrike genom  tidningar, och studenternas 
firande 1848 inordnades av samma tidningar i en allmän politisk diskussion. 
Också betydelsen av den nya Studentföreningen skym tar i Lovéns framställ
ning. H and  i hand med framväxten av tidningspress och föreningsliv inträdde 
studenterna som politiska aktörer i offentligheten, vilket har varit vägledande i 
valet av denna avhandlings undersökningsperiod. S lutpunkten har satts vid 
universitetens om daning i m itten av 1800-talet, då flera av de föregående 
decenniernas centrala problem blev inaktuella.

Studentpolitik

Politisk historia och studenter
Forskning om studentpolitik ur ett historiskt perspektiv tog ordentlig fart i 
efterdyningarna av 1960-talets studentrörelser. H istoriska studentrörelser

7 Hobsbawm 1994.
8 Perterson 1993, s. 17-19.
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analyserades m ot bakgrund av studentrevolter i forskarnas egen tid. E tt centralt 
begrepp var generationskonflikt.9 Studentpolitik har också behandlats av 
forskare som undersökt nationsskapande och 1800-talsnationalism. I sådana 
studier har ofta en växande medelklass och den allmänna opinionen framhållits 
som förändringens bärare. I forskning om länder där det knappt fanns någon 
medelklass och där enväldet höll den allmänna opinionen i schack har i stället 
just studenterna pekats u t som den grupp som förde utvecklingen m o t ett 
nationellt medborgarsamhälle fram åt.10 Ytterligare andra har helt enkelt varit 
intresserade av utrikespolitik, konstitutionell historia eller dylikt, och uppm ärk
sam m at studentpolitiken i den mån den påverkat dessa frågor.11

Oavsett vilket av de ovannäm nda perspektiven som anlagts på student
politiken har man främst sysslat med studenters öppna anspråk på att kunna 
påverka samhället utanför universitetet. Litet förenklat kan man säga att under
sökningsperiodens studenter uppmärksammats som politiska aktörer i den mån 
deras agerande påverkade det politiska livets nationella eller internationella plan. 
L itteraturen har främst behandlat det dramatiska, det uttalade och det tydligt 
utagerande. D etta gäller inte m inst Sverige. U nder 1790-talet fram stod univer
siteten åtm instone för m yndigheterna som en oroshärd i franska revolutionens 
kölvatten. Fem tio år senare blommade den så kallade studentskandinavism en, 
och studenterna ham nade återigen i samhällsdebattens fokus. Dessa korta och 
exceptionella u tb ro tt har tidigare behandlats i flera historiska stud ier.12 Den 
som mest uttalat skilt utåtriktade studentrörelser från studentlivets övriga sidor

9 Jarausch 1986, s. 233 f; Roseman 1995» s' 3■ Se Feuer 1969 för ett spektakulärt exempel på 
sådan forskning.

10 Se Remy 2000 om Polen och Klinge 1969; Klinge 1971 om Finland.
11 Se till exempel Holm berg 1946; Karlbom 1964; Segerstedt 1974.

^  O m  1790-talet: Grape 1924 har ingående beskrivit den så kallade konventsrörelsen, och 
Ambjörnsson 1989 har relaterat densamma till tankeriktningar som var i omlopp i samtiden. 
Karlbom 1964, s. 150-196, har diskuterat konstitutionella idéer inom ”Juntan”, och Hägerstrand 
1995 har kritiserat vad han menar är den gängse bilden av detta matlags politiska betydelse. Lundh 
1977 är egentligen en stadshistoria, men på s. 164-229 presenteras utförligt 1790-talets student
radikalism, till stor del baserat på den dittillsvarande forskningen. Nilsson 1984 är en essä om 
musikens politiska betydelse i enväldet, exemplifierat med den så kallade musikprocessen, efter 
vilken Jun tan  skingrades. I Segerstedt 1974, s.166—186 analyseras bråken om 1790-talets 
studentpolitik m ot bakgrund av diskussionen om akademisk frihet. O m  1840-talet: Holm berg 
1946 är alltjämt standardverket om svensk skandinavism under den aktuella perioden, medan 
Becker & Christensen 1981 utförligt behandlar den danska. I Nilsson 2000, s. 83-149 är skandi- 
navisternas rörelser -  såväl fysiska som emotionella och politiska -  analyserade. Runeby 1988; 
Runeby 1989a; Runeby 1989b är insiktsfulla essäer om bildningsideal i ett internationellt 
perspektiv, där bland mycket annat 1790-talets och 1840-talets svenska studentrörelser relaterats 
till sina tyska motsvarigheter och till vetenskapsuniversitetets framväxt. I Skoglund 1991, s. 22-41 
diskuteras också båda dessa studentpolitiska vågor, som bakgrund till en undersökning av 
vänsterstudenter 1880-1940. Vidare har äldre studenthistoriska arbeten -  framför allt jubileums
skrifter -  intresserat sig för studentpolitiken under 1790- och 1840-talen. Sylwan 1914; Uggla 1924; 
Svenson 1950. Den diskuteras också i verk om enstaka universitets historia. Utförligast i Gierow 
1971. Detsamm a gäller texter om enstaka studentnationers historia. Utförligast i Florén 1989.
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är den belgiske historikern Louis Vos, som anser att de förstnäm nda är en del av 
den politiska historien, medan det senare hör till universitetets socialhistoria.13

H ans principiella ställningstagande fastslår en uppdelning som  i praktiken 
funnits länge i den studentpolitiska forskningen, och som  jag m enar är en ana
kronism . Vad jag saknar i den mesta av forskningen är en bredare uppfattning 
av vad studentpolitik  är. En sådan bredare uppfattn ing ter sig nödvändig i ljuset 
av hur den politiska historieskrivningen förändrats. D et har i Sverige tidigare 
påpekats av etnologen Fredrik Nilsson, som jäm fört studentskandinavism en 
m ed allmogeprotesten i Skåne 1811.14 D en så kallade språkliga och kulturella 
vändningen har m edfört att nya perspektiv anlagts på undersökningsperiodens 
politiska historia. N y kunskap har vunnits om  de politiska aktörer som 
traditionellt sett uppm ärksam m ats, till exempel kungarna.15

M en forskningen om politisk historia har under 1900-talet också alltmer 
fjärm at sig från den traditionella fokuseringen på samhällets yppersta elit.16 I 
Sverige var det om kring förra sekelskiftet framför allt utrikespolitik som fångade 
historikernas intresse. D et var, för att tala m ed historikern Ragnar Björk, 
”offentlighetens och (den synliga) maktens värld” som undersöktes.17 Den 
m oderna politisk-historiska forskningen har i stället i allt större utsträckning 
frågat sig hur de som inte hade speciellt mycket synlig m akt bar sig åt för att 
ändå påverka samhället eller åtm instone sin egen situation. På senare tid har det 
varit populärt att undersöka socialt underordnade gruppers, framför allt 
bönders, politiserande.18 I den skandinaviska frågan skaffade sig studenterna 
visserligen politiskt inflytande, men i stort sett är det i ljuset av deras 
underordnade ställning man måste betrakta också deras politiserande. Trots att 
de studerande med allmogebakgrund var ganska många, befann sig studenterna 
naturligtvis inte, som bönderna, i första hand i något klass- eller ståndsbaserat 
underläge. I stället var det studenternas ungdom  som form ellt sett gjorde dem i 
det närmaste maktlösa i universitetets patriarkaliska hierarki, reglerad av den 
exklusiva så kallade akademiska jurisdiktionen. D et var avgörande såväl för hur 
studenterna politiserade som för hur deras politiserande uppfattades.

13 Vos 1996, s. 78 f. Se även Åhsberg 1995, s. 13-16 för ett svenskt exempel.
14 Nilsson 2000, framför allt s. 26. Genom studier av den organiserade studentsången har 

också den moderna musikvetenskapliga forskningen kastat nytt ljus på studentskandinavismen. 
Jonson 1990. Se även Dahlstedt 2001, där studentsången får spegla studentidentiteten i 1800-talets 
Finland, m ot bakgrund av framför allt Jiirgen Habermas teori om identiteter och Wolfgang 
Hardtwigs studier av tyska studenter. Studentpolitiken i Finland har fårt en bred belysning i 
framför allt M atti Klinges arbeten.

15 Alm 2002, s. 22.
16 te Brake 1998, s. 4.
17 Petterson 1993, s. 14; Björk 1994, s. 89.
18 Se till exempel österberg  1989; Aronsson 1992; Harrison 1997; Reinholdsson 1998; Linde 

2000; T horé 2001; Sennefelt 2001.
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Jag uppfattar politik som försök att påverka maktförhållanden. S tudentpolitik
-  politik utövad av studenter -  innefattar därm ed såväl uttalat samhälls- 
engagemang och öppet ifrågasättande av rådande hierarkier, som m er tvetydiga 
eller maskerade försök att luckra upp eller ifrågasätta den akademiska patriarkal- 
ismen. D et innebär också att de olika handlingsform erna tänks ha ett inre 
samband, så a tt e tt problem  under olika om ständigheter kan bemötas med helt 
olika politiska tillvägagångssätt. Definitionen är inspirerad av forskningen kring 
begreppet politisk kultur, där praktiker och symboler i den politiska inter- 
aktionen stått i fokus.19 N är jag talar om studenternas politiska kultur syftar jag 
på deras politiska tillvägagångssätt och de värderingar som omgav dessa. D et är 
här avhandlingens fokus ligger, och de idédebatter som diskuteras är i första 
hand sadana som berörde studentpolitikens former, studenternas organisation 
och ungdom ens rätt a tt politisera. Vad gäller enstaka studentrörelsers kopp
lingar till filosofiska skolbildningar och internationell politik  har jag därem ot i 
regel förlitat m ig på befintlig forskning.

I början av detta avsnitt skrev jag att historikerna främst sysslat med 
studenters öppna ansprak på att kunna påverka samhället utanför universitetet. 
Diskussionen har hittills rört det första ledet — de politiska handlingsform erna — 
men det finns anledning att också bredda uppfattningen om vad 
studentpolitiken kunde behandla. Louis Vos, som endast för de utåtriktade 
studentrörelserna till den politiska historien, betonar -  förm odligen just därför
— studentpolitikens intresse för ”the real problems o f society” under 1800- och 
1900-talen, m edan han hävdar att studenter i samma m ån varit ointresserade av 
den egna organisationen.20 O m  man använder ett politikbegrepp som tar sin 
utgångspunkt i upprätthållanden och ifrågasättanden av m akthierarkier, istället 
för att begränsa det till att om fatta en viss uppsättning frågor eller en viss grad 
av offentlighet, blir bilden en helt annan. D et stora samhällets problem  var 
intim t sammanvävda med studenternas vardagsfrågor, och anspråk på att 
exempelvis utform a den egna organisationen var långt ifrån opolitiska. En av de 
aktiva i frågor om  Uppsalastudenternas organisation under 1830- och 40-talen, 
W ilhelm Erik Svedelius, karaktäriserade i sina m em oarer studenternas 
förhållande till politiken:

Här fans studentpolitik, hvarmed jag icke menar, att studenterna drefvo kann- 
stöperier om Sveriges rike och Europa -  detta gjorde de ej mycket, men der 
politiserades angående studentrepublikens egna angelägenheter.

Studenternas politiserande handlade alltså enligt Svedelius i hög grad om  deras 
”egna angelägenheter”. I memoarerna berättar Svedelius också att han ändå av 
vissa ansågs vara en ”studentdemagog, som kunde blifva en farlig person”, och

19 En god överblick över internationell forskning ges i Sennefelt 2001, s. 18 f. Se även Jackson 
1995, s. 24-27 där studenters politiska kultur står i fokus.

20 Vos 1996, s. 78.
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att han till och med jämfördes med den franske revolutionsledaren D an ton .21 
Visserligen är m em oarerna nedtecknade långt efter de aktuella händelserna, och 
den gamle historieprofessorn kan ha haft sina skäl att inför eftervärldens ögon 
nedtona ungdom stidens radikalism. Ändå m enar jag att hans uttalande återger 
hur det faktiskt förhöll sig. Sociala hierarkier befäster en viss m aktordning, och 
måste alltid upprätthållas och manifesteras av de styrande.22 Även om det 
handlade om  ”egna angelägenheter” kunde den akademiska ungdom ens anspråk 
på inflytande under det tidiga 1800-talet, liksom tidigare, betraktas som ett hot 
m ot det strängt patriarkaliska universitetets hierarki. D å den gamle Svedelius 
nedtecknade sina m em oarer var situationen en annan, och hans engagemang för 
en gemensam studentförening framstod inte längre -  och fram står än m indre 
idag -  som speciellt uppseendeväckande.

A tt det var professorer, konsistorium och studentnationer som med anled
ning av revolutionen i Frankrike 1848 fick utstå gyckel och hotelser kan tyckas 
anmärkningsvärt, m en det ter sig ganska naturligt om  m an -  vilket jag vill 
hävda att många studenter gjorde -  betraktar universitetet som en sorts 
miniatyrvärld. I studentpolitiken hade samhället utanför universitetet sina 
direkta motsvarigheter inom universitetet, och argum ent hämtades från den ena 
nivån och applicerades på den andra. Studenternas samhällsengagemang var på 
så vis alltid nära knutet miniatyrvärldens problem och vice versa.

Försök att påverka m aktförhållanden kan både vara försök att bevara dem 
och försök att förändra dem. D et är framför allt de senare som undersöks i den 
här avhandlingen. Jag m enar inte att det vore ointressant att undersöka student
ernas försök att försvara det etablerade systemet. Sådana försök får trots allt viss 
belysning i avhandlingen, men med antropologen James C. Scott m enar jag att 
utsagor om  underdåniga manifestationer av den rådande m akthierarkin ofta 
säger mest om  hur m akthavarna önskade att interaktionen mellan över- och 
underordnade såg u t.23 Jag avstår alltså från att systematiskt undersöka den 
icke-oppositionella studentpolitiken. Jag kan inte heller göra anspråk på att visa 
hur m ajoriteten av studenterna ställde sig i vissa politiska frågor. I själva verket 
är det, förutom  i enstaka fall, omöjligt att säga hur många, eller hur stor andel 
av studenterna som sympatiserade med någon studentpolitisk inriktning.

Kopplingar till ungdomshistorien

Då man under första hälften av 1900-talet tyckte sig se oroväckande beteende
m önster hos ungdom ar i det industrialiserade samhället, växte den samhälls
vetenskapliga ungdomsforskningen fram. För flera inflytelserika forskare var 
ungdom  en överhistorisk kategori, som, knuten till kroppens biologiska

21 Svedelius 1889a, s. 369.
22 Scott 1990, s. 45.
2^ Scott 1990, s. 3 f, 87, 90, 206.
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utveckling, existerade i alla samhällen.24 Andra vände sig m ot biologiska 
definitioner av ungdom , och diskuterade var och när en avgränsad ungdom stid 
över huvud taget funnits. H istorikern Michael M itterauer har studerat 
ungdom en som social kategori, och betonat att arbete med ”antropologiska 
konstanter” kan vara riskabelt, eftersom ”de skymmer m öjligheterna till 
förändring” vad beträffar exempelvis könsroller och generationspolarisering. 
M itterauer har påpekat att människans biologiska utvecklingstakt varierat 
kraftigt mellan olika samhällen. I själva verket är det ofta sociala faktorer som 
bestämmer inte bara vilken samhällsposition ungdom ar haft utan också vilka 
som räknas som ungdom ar.25 D et är denna sociala sida av ungdom en som är 
viktig i den här avhandlingen. I samtida uppfattningar om vad ungdom  var låg 
både studentpolitikens möjligheter och dess begränsningar.

M ånga historiker har i det äldre samhället sett ungdom en som en lång socialt 
avgränsad livsfas mellan barndom en och vuxenlivet.26 D en amerikanske 
historikern Joseph Kett har knutit livsfaserna till individens grad av socialt och 
ekonom iskt beroende genom  att i sin karaktäristik av åldersrelationer i Amerika 
under 1800-talets första hälft använda begreppen beroende, sem iberoende och 
oberoende. Till den första gruppen räknas de som bodde hem m a och var 
beroende av den familj i vilken de vuxit upp. Till de oberoende hörde de som 
antingen läm nat hem m et och var relativt självständiga eller tagit över den 
föregående generationens position i familjen. Däremellan fanns i vissa miljöer 
grupper vilkas position var osäker och full av motsägelser -  ”a jarring m ixture o f 
complete freedom and total subordination”, som Kett uttrycker det.27 I en 
artikel om studentpolitiken vid Harvard i slutet av 1700-talet har den am eri
kanske litteraturvetaren Leon Jackson placerat studenten i just den kategorin: 
”They were neither producers, nor wholly dependent consumers [...]  M ore 
than children, bu t som ewhat less than adults, they occupied a sort o f develop
mental grey area.”28 För att betraktas som politiskt myndig i det så kallade 
tidigm oderna europeiska samhället krävdes, enligt Michael M itterauer, en 
självständig ekonom isk ställning,29 vilket reducerade studenters och andra 
ungdomars m öjligheter att politisera.

Flera forskare har pekat på att en ny ungdom suppfattning fram trädde från 
slutet av 1700-talet och framför allt under 1800-talet. U nder perioden sker en 
allmän uppvärdering av ungdom stidens betydelse för den egna och hela sam 

24 Se W ennhall 1994, s. 13; Jacobsson 2000, s. 19-21 om denna forskning.
25 Mitterauer 1991, kap. I och V. C ita ts. 12.

26 Se till exempel Gillis 1974; G aunt 1983; Mitterauer 1991. Jfr Jacobsson 2000, s. 33-36.
27 Kett 1977, s. 11-37. C itat s. 29.
28 Jackson 1995, s. 8.

M itterauer 1991, s. 80 f. Term en tidigmodern används i avhandlingen som benäm ning på 
tidsperioden mellan m edeltid och 1800-tal. Jfr Melkersson 1997, s. 36.
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hällets fram tid.30 Den gamla ungdom suppfattningen fanns emellertid också 
kvar, liksom de m aktstrukturer som befäste den, och just studenternas position i 
förhållande till d ikotom in barn -  vuxen var, enligt flera forskare, viktig för deras 
roll som politiska aktörer under 1800-talet. Konrad H . Jarausch påpekade att de 
tyska studenternas roll i offentligheten komplicerades av att det inte var 
självklart om de skulle uppfattas som akademiska m edborgare eller som 
skolbarn.31 Vad Sverige beträffar har idéhistorikern Crister Skoglund i sin 
avhandling om vänsterstudenter och bildningsideal 1880—1940 betonat att det 
under 1840-talet fanns två urskiljbara konkurrerande studentideal. Enligt det 
ena var studenterna unga och obundna representanter för de lärdas samfund, 
vilkas uppgift det var att i sanningens tjänst ingripa i samhällets angelägenheter. 
I bjärt kontrast m ot denna studentidentitet stod den äldre bilden av den 
sorglöse studenten, som ännu inte var vuxen att blanda sig i politiska 
angelägenheter utan i stället njöt av de sista åren av frihet innan han skulle 
tillträda en ansvarsfull post i samhället.32

Leon Jackson har låtit studentens osäkra position som politisk aktör utgöra 
grund för sin analys av H arvardstudenternas agerande gentem ot universitets
ledningen. H an tar därm ed inte endast hänsyn till uttalade krav från student
ernas sida, utan har dessutom  undersökt de små vardagliga och till synes triviala 
oegentligheter vid universitet, som i litteraturen vanligen förklarats som slarv, 
lättja eller orsakade av onykterhet. Jackson lyckas visa att det förmodligen rörde 
sig om maskerad politik, medvetna aktioner i opposition m ot universitets
ledning och gällande regelverk. Inom  utbildningssystem et i allm änhet och vid 
Harvard i synnerhet rådde vid denna tid stor osäkerhet huruvida studenterna 
borde betraktas som unga medborgare i republiken, med alla de rättigheter och 
skyldigheter som ett sådant medborgarskap innebar, eller som barn i behov av 
stränga förhållningsregler. A tt regelverket i stort förblev vid det senare result
erade inte bara i missnöje bland studenterna, utan också i a tt många studenter i 
m anifesterandet av sitt missnöje tvingades använda strategier som enligt Jackson 
blir begripliga först m ot bakgrund av vad James C. Scott kallat ”the weapons of 
the weak”. D etta uttryck är en benäm ning på de strategier som den under
ordnade i ett strikt hierarkiskt socialt system kan använda för att protestera mot 
sina överordnade, såsom beslöjad kritik, anonym a hot och m askning.33

30 Forskningsöversikt i Berggren 1995, s. 28-31. I sitt standardverk Youth and History låter John 
Gillis till och med ungdom ar som särskild kategori uppstå under 1700-talets andra hälft. Gillis 
1974. Se M itterauer 1991; Floren 1994 för modifikationer av den åsikten.

31 Jarausch 1974, s. 538.
32 Skoglund 1991, s. 36-39. Se även Jonsson 1990, s. 159-166; Nilsson 1996, s. 35.
33 Jackson 1995. O m  behandlingen av studenterna som barn, se även Novak 1977, s. 162. 

Scotts framställning av de underordnades politiska strategier finns i Scott 1990. Se även Scott 
1985, kapitel 7. A tt just särskiljandet från de yngre pojkarna var en viktig del av studentidentiteten 
påpekas i Geschwind 2001, s. 200.
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En del studenter fann helt andra lösningar på samma problem. D e grundade 
hemliga ordnar och sällskap av olika slag, i vilka en studentidentitet skapades 
som Jackson karaktäriserar som ”an adequate alternative to the official vision o f 
student as you th”. I sällskapen formade studenterna sociala och vetenskapliga 
miljöer med alternativa hierarkier. Jackson föreslår vidare att de studentgrupper 
som använde sig av respektive m etoder kan ha haft skilda uppfattningar om 
vänskap, heder och om  lojalitet m ot kollektivet.34

Studentorganisationer utanför det reguljära universitetet bildades ungefär 
sam tidigt i Europa och i N ordam erika.35 Jacksons artikel är visserligen kort och 
till största delen tentativ, men hans resonemang har varit en viktig inspirations
källa för m in undersökning. I Jacksons anda har jag riktat sökarljuset både m ot 
maskerad studentpolitik och m ot nya studentsam fund i Uppsala.

Universitetet och omvärlden 

Fadersväldet

Carl Jonas Love Almqvist, den stridbare författaren till D et går an , behandlade 
1839 grundligt vad han kallade ”den akademiska patriarkalism en”. I förhållandet 
mellan lärare och studenter vid universiteten fick den akademiska patriarkal
ismen sitt uttryck i det så kallade ”fadersväldet”. Almqvist betraktade faders
väldet som en del av ett privilegiebaserat samhällssystem i upplösning, som dock 
envist levde kvar vid universiteten.36 Fadersväldet och patriarkalismen är viktiga

34 Jackson 1995. C itat s. 36.

35 McLachlan 1974 om amerikanska Princeton, där de akademiska m yndigheterna efter 
franska revolutionen plågades av studentupplopp. I ett försök att återfå det forna lugnet ersatte 
universitetsledningen den sekulariserade undervisning som var präglad av franska upplysningen 
med en äldre inriktning baserad på kristendom, klassiker och moralfilosofi. Det etablerades 
emellertid en alternativ akademisk kultur bland studenterna i Princeton. Böcker av Voltaire, 
Hum e, G ibbon och andra importerades av studentsällskap som stod utanför college
organisationen. Sällskapen hade egna välsorterade bibliotek och utvecklade hela utbildnings
system med en mer sekulariserad inriktning än inom den officiella undervisningen. Se även 
Rothblatt 1974 om en liknande utveckling i Oxford och Cambridge, och Altbach 1969, s. 452 om 
hur studentsällskap utanför den traditionella universitetsstrukturen samtidigt dök upp i Tyskland.

36 Almqvist 1840 (boken utgiven som artikelserie i Aftonbladet året innan), s. 76-145. I 
Almqvist 1845, s. 248-253 behandlas vidare ”Patriarkalism eller Fadersvälde i politisk m ening” 
Den består i att ”Lydnaden eller Pligten att efterlikna förfäder och föräldrar står såsom högst, utan 
att sjelf behöfva underkastas en annan regulerande princip”, och omhuldas av dem som försvarade 
den rådande ordningen. C itat s. 250. Fadersvälde var också den term som juristen Johan Gabriel 
Richert 1820 använde för att beskriva maktförhållandena vid universitetet. W arburg 1905, s. 108. 
Term en kunde även, som i Aftonbladet 1833, betraktas som en ”len benäm ning” på kungamaktens 
förtryckar apparat. Johannesson, K. 1987, s. 36. Det akademiska fadersväldet är naturligtvis en 
direkt parallell till föreställningen om den gode faderlige monarken, som behandlas i exempelvis 
Alm 2002, s. 126-128. Se Klinge 1969, s. 20 f  om det akademiska fadersväldet i Helsingfors.
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begrepp också i den här undersökningen. Själva begreppen kan vara överhist
oriska, men är i denna avhandling knutna till undersökningsperiodens samhälle.

Slutet av 1700-talet och 1800-talets första hälft brukar betraktas som stånds
samhällets slutperiod. T om  Söderberg har hävdat att Sverige ”i det väsentliga 
[förblev] ett ståndssamhälle intill de liberala reformerna kring förra seklets 
m itt”,37 och i brett upplagda socialhistoriska verk som behandlar stånds
samhällets upplösning har slutpunkten förlagts till strax efter halvsekelskiftet.38 
Stånden kunde uppfattas på många olika sätt. De kunde vara av olika antal och 
ha olika funktioner, beroende på om ståndsläran applicerades på religionen, 
politiken, indelningen av ämbetsmän eller rent av användes för att illustrera 
familjeförhållanden.39 Riksdagens indelning i fyra politiska riksstånd var ett av 
många uttryck för det faktum  att samhällets hierarki baserades på privilegier och 
rangordningar. M änniskornas liv styrdes även av andra privilegier än stånds- 
privilegier, och flera forskare har föredragit andra term er än ståndssamhälle för 
att beskriva detta samhällssystem.40 Universitetens organisation var i själva 
verket till viss del ståndsöverskridande, varför jag har betraktat det som m indre 
förvirrande att i stället tala om  universitetet som en del av ett korporations- 
samhälle.

U nder m edeltid och tidigm odern tid var det europeiska samhället uppbyggt 
kring ett hierarkiskt system av officiella och inofficiella gemenskaper. Exempel 
på sådana gemenskaper var skrån, gillen och byalag. M ed ett gem ensam t namn 
brukar de kallas korporationer. D et gick inte att fritt välja korporations- 
tillhörighet. Inte heller gick det att ställa sig utanför denna typ av gemenskap. 
D et var nämligen i korporationerna som individen fann sin plats i samhället, 
och i korporationerna erbjöds m edlem m arna trygghet under och efter 
jordelivet. Individen betraktades alltid som en representant för sin korporation, 
och den personliga hedern var beroende av den gemensamma. K orporationerna 
genomsyrade medlem m arnas hela tillvaro. De hade egna norm er och regelverk, 
samt inte sällan egna dom stolar.41 Till de gamla korporationerna hörde också 
universiteten, och det latinska ordet universitas är en m edeltida benäm ning på 
korporation eller gemenskap med särskilda rättigheter. D å det användes om  ett 
lärosäte syftade det på själva sam m anslutningen av studenter och lärare.42

In tim t förknippad med korporationssamhället var patriarkalismen. Begreppet 
patriarkalism har sitt ursprung i husfaderns auktoritet över kvinnor och barn i

37 Söderberg 1972, s. 9.
38 Närmare bestämt 1865 ‘ Carlsson 1973 och 1870 i W irilander 1982.
39 W irilander 1982, s. 12-25.
40 W ottle 2000, s. 36 och där anförd litteratur.
41 Florén 1989, s. 19; Lindström 1991, s. 13-24 och där anförd litteratur.
42 Rashdall 1997 (1895), s. 5b W arburg 1905, s. 117; Florén 1989, s. 19; Blomqvist 1992, s. 21. 

Enligt Richert 1822, s. 4 var termens ursprungliga betydelse ”ingen annan, än den som ligger i 
orden corporation, gille, skråförening".
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medelhavsområdets gamla herdesamhällen. D et har liksom det närbesläktade 
termen paternalism  använts i historisk forskning för att genom familjeanalogier 
belysa relationer mellan människor i det förindustriella sam hället.43 Börje 
H arnesk har teoretiskt preciserat begreppet patriarkalism och pekat på p rin 
ciperna olikhet, ömsesidighet och helhet som dess grundpelare. En patriarkalisk 
relation är för det första inte jämlik. Den ena parten står över den andra i 
hierarkin. För det andra är relationen ömsesidig på så vis att både över- och 
underordnad har såväl skyldigheter som rättigheter i förhållandet till m otparten. 
Slutligen präglas en patriarkalisk relation av helhet. Patriarkalismen måste, med 
Harnesks ord, ”kunna göra anspråk på rätten att ingripa i parternas hela liv, 
eller åtm instone stora delar därav”.44 Enligt patriarkalismen kunde endast en 
”socialt vuxen” person betraktas som en fullvärdig medlem av korporationen. 
M artin W ottle har i en undersökning av m inuthandelns korporativa form ering 
hävdat att det fullvärdiga medlemskapet var reserverat åt ”vuxna, m anliga egen
dom sinnehavare”. Deras familjer och tjänstefolk var snarast a tt betrakta som 
beroende av korporationen och dess privilegier.45 Jag menar att även universi
tetet genomsyrades av patriarkalismen i sådan utsträckning att studenternas 
politiska kultur, och även reaktionerna på studentpolitiken, bör förstås m o t den 
bakgrunden.

N är Uppsala universitet grundades 1477 utformades det efter europeiska 
förebilder som en korporation med egen styrelse och jurisdiktion. Universitetet 
hade särskilda ekonomiska och sociala privilegier och var i princip åtskilt från 
den borgerliga staden.46 D enna ordning befästes i de nya privilegiebrev som 
utfärdades vid universitetets återupprättande kring sekelskiftet 1600.47 T ill var
dags styrdes universitetet av sina professorer, som i det akademiska konsistoriet 
skötte ekonom i och adm inistration. Enligt den akademiska jurisdiktionen hade 
konsistoriet dessutom  i de flesta mål dom srätt över studenter, lärare, 
hantverkare, akadem ibönder och andra som hörde till universitetskorpora- 
tionen. Till dessa räknades också familjer och tjänstefolk.48 D en akademiska 
jurisdiktionen var en viktig del av fadersväldet.49

43 Pettersson 1993, s. 21-24; W ottle 2000, s. 39 f. Begreppet patriarkalism har i forskningen
använts med flera betydelser. På senare år har det kommit att betyda m ansmakt i allm änhet
snarare än husfadersmakt. Ankarloo 1999. Anita Göransson har för att skilja betydelserna åt kallat 
husfadersväldet patriarkalism och mansmakten patriarkat. Göransson 1988, s. 193. Också i denna 
avhandling syftar patriarkalism på husfadersväldet.

44 Harnesk 1986, s. 328-331. C itat s. 330. Harnesk har senare modifierat preciseringen. Se 
invändningar mot modifieringen i W ottle 2000, s. 292. Jfr Pleijel 1987.

45 Petterson 1993, s. 21-24; W ottle 2000, s. 39, 129-132. Citat s. 39.
46 Segerstedt 1971, s. 33; Geschwind 1999, s. 35 f.
47 Segerstedt 1971, s. 33 f; L indroth 1976, s. 30 f; Blomqvist 1992, s. 22.
48 W arburg 1905, s. 101 f; Segerstedt 1971, s. 31-34; Geschwind 1999, s. 36.
4  ̂ Segerstedt 1974, s. 167; Geschwind 1999, s. 36 f.
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U niversitetskorporationen kunde erbjuda ett socialt och ekonom iskt skydds
nät för studenterna, m en under första hälften av 1600-talet ökade antalet 
studenter i Uppsala så kraftigt att detta inte längre räckte till. G rupper av 
studenter från sam m a landskap bildade då studentnationer, troligen inspirerade 
av utvecklingen vid de nordtyska universiteten.50 Fram för allt var emellertid 
nationssam m anslutningarna ett nödvändigt instrum ent för att skapa social och 
ekonom isk trygghet i korporationssamhället. D å studenten flyttade till univer
sitetsstaden, läm nade han de gemenskaper han tillhört under uppväxten. I den 
nya staden fanns såväl fientligt inställda samhällsgrupper som risk för fattigdom. 
M ot sådana faror kunde nationerna skydda den enskilde studen ten .51

N ationerna stod utanför universitetsorganisationen och m otarbetades till en 
början av universitetsledningen. Konsistoriet förbjöd nationerna, ett förbud 
som dock inte efterlevdes. I stället kom de att införlivas i universitetets reguljära 
organisation och anpassades i samband med detta till universitetets hierarki. 
Varje nation leddes därefter av en inspektor. D enne var en av konsistoriets 
professorer, och genom honom  kunde nationen användas av konsistoriet för att 
kontrollera studenternas uppförande och studier.52 På så vis blev även student
nationerna en del av fadersväldet.

Fadersväldet var inte unikt för svenska universitet, utan snarast än mer 
uttalat i den anglosaxiska universitetstraditionen. Den latinska termen in loco 
parentis betyder i föräldrars ställe. I just universitetshistoriska sam m anhang avses 
ett system där lärarna tog över fädernas roll då studenten vistades vid 
universitetet, och att universitetets styre över studenterna vilade på denna 
princip.53 Vissa forskare har hävdat att systemet inte fanns i Sverige,54 medan 
andra har pekat på dess betydelse.55 I Sverige bodde inte studenterna, såsom i 
ett engelskt college, under samma tak som lärarna, och tillsynen över 
studenternas seder och studier skilde sig från hur den fungerade i ett college. 
D et är emellertid uppenbart att föreställningen om in loco parentis fanns också 
här. Universitetets hela övervakningssystem vilade på den. I e tt kungligt brev 
från 1750, i vilket universitetets dom srätt över studenterna i disciplinmål 
vidgades, framgår att universiteten skulle få uppfostra sina ungdom ar privat, 
som i en familj. S tudenterna vid universiteten var nämligen i detta 
sam m anhang likställda ”barn och pupiller som hemma stå under föräldrars och

50 Cnattingius 1946, s. 27-30; Strömberg 1996, s. 113; Florén 1999, s. 16 f.
51 Florén 1989, s. 24 f; Florén 1999, s. 16-19. Se även M itterauer 1991, s. 235.
52 Florén 1989, s. 28-38, Strömberg 1996, s. 114-116, 122-131; Florén 1999.

53 Skoglund 1991, s. 37 f, 49.
54 Liedman 1993, s. 97 (som dock tycks syfta på en något senare tid); R othblatt 1994, s. 7.

55 Segerstedt 1974, s. 167-170, 184; Skoglund 1991, s. 37 f, 49; Geschwind 2001.
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förmyndares inseende”.56 Framställningar av in loco parentis kunde användas 
för att gestalta det önskvärda förhållandet såväl mellan lärare och s tuden ter57 
som mellan äldre och yngre studenter.58

I studentnationerna var hierarkin i regel ordnad så att de yngsta studenterna, 
recentiorerna, inte betraktades som fullvärdiga m edlem m ar av sam m an
slutningen. De egentliga m edlem m arna var uppdelade i kategorierna juniorer 
och seniorer. Seniorerna utgjorde nationens styrelse. M ellan dessa roterade 
kuratelen -  nationens äm beten -  i åldersordning.59 I egenskap av konsistoriets 
representant i nationen stod dock inspektor över alla nationens studerande 
m edlemmar i hierarkin.60 Studenterna förväntades lyda sin inspektor61 och med 
jäm na mellanrum skänka honom  gåvor.62

Längre fram i avhandlingen skall hävdas att studenterna utifrån sin under
ordnade position i korporationen var hänvisade till att bedriva politik  med 
informella medel, avpassade till deras position i hierarkin. M en de hade också 
ett visst formellt inflytande över nationens inre angelägenheter. Sedan sekel
skiftet 1700 var det praxis att nationerna själva valde sina inspektörer (valet 
måste dock bekräftas av konsistoriet),63 och en del frågor kunde i nationen 
avgöras genom om röstning. Vanligen var då röstskalan graderad i enlighet med

56 Annerstedt 1912, s. 26-28. C itat s. 27. Annerstedt karaktäriserar förhållandet som att 
studenterna ”stodo i samma förhållande till sina lärare som barnen i hemm et till föräldrarna”. 
Annerstedt 1913, s. 260.

57 Universitetets kansler hertig Karl betonade 1793 att professorerna inte endast var ungdom 
ens lärare, utan att de också var ”tillsatte i föräldrars ställe” att ansvara för studenternas fostran 
också på det moraliska planet. Hertig Karl citerad i Segerstedt 1974, s. 168.

58 Östgöta nations kurator förklarade våren 1825 för de yngsta landsmännen att det var hans 
skyldighet att övervaka dem, ”i föräldrars och anhörigas stad och ställe”. Ö N P  4. 3 1825 (s. 224), U 
822 f, UUB.

59 Enligt 1778 års stadgar för Östgöta nation. Falk 1885, s. 90-92. Enligt 1794 års stadgar för 
Stockholms nation. Åberg 1877, s. 39-42. Tidvis hade vissa nationer ytterligare klasser under 
recentiorerna, som kunde benämnas novitier, recentissimi, examinandi, adscripti eller pradiminar- 
ister. Hjärne 1879, s. 119.

60 Hjärne 1879, s. 117.

61 Ur finska nationens lagar: ”Nationens Inspector skall med obrottslig lydnad af en hvar 
bemötas”. U 77 (s. 5), UUB. Ur Smålands nations stadgar 1822: ”Åligge det hvar och en att em ot 
Inspector lydnad och wördnad wisa, och skulle någon för fel i lefnad och uppförande antingen 
allmänt eller enskildt af honom  påm ind och rättad warda, bör han sådant wäl och i godo upptaga 
samt sig det till efterrättelse ställa.” U 1215 c. I princip ordagrant också i 1791 (U 1215 a), 1812 (U 
1215 b), 1828 (U 1215 e), 1848 (U 1215 h) års stadgar. Samtliga UUB.

62 Florén 1989, s. 40.

63 Florén 1989, s. 32; Florén 1999, s. 21. Detta stadgades även formellt i slutet av 1700-talet i 
exempelvis Östgöta nations stadgar av 1778. Falk 1885, s. 90, Stockholms nations stadgar av 1794. 
Åberg 1877, s. 40.
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nationens hierarki, så att seniorerna hade två röster var, juniorerna en och 
recentiorerna ingen.64

I korporationssam hället ledde skilda tolkningar av hierarkier och rang
ordningar ofta till konflikter, vilket inte m inst gällde universitetsmiljön. De 
adliga studenterna stod till exempel länge utanför det för de ofrälse obligatoriska 
nationsväsendet. Ö verhuvudtaget hade universitetet svårt a tt handskas med 
adelsstudenterna, som  ståndsmässigt stod över de flesta lärare, medan endast de 
högadliga hade en fram skjuten position inom universitetets rangordning. 
Problem uppstod till exempel vid ceremonier, då rangordningen offentligt 
manifesterades, och delade m eningar kunde råda om  den rätta ordningen i en 
procession eller om  vilka som hade rätt till de bästa platserna i kyrkan. D et 
rådde också osäkerhet kring vilka rättigheter konsistoriet hade att döm a och 
bestraffa de högadliga.65

Adelsmännen om fattades inte av nationsobligatoriet förrän i 1852 års kon
stitutioner, men fram em ot sekelskiftet 1800 började de ändå i allt större u t
sträckning skriva in sig i nationerna.66 I samhället utanför universitetet fanns 
emellertid vid det laget andra hierarkier och andra uppfattningar om individens 
skyldigheter gentem ot kollektivet, som illa överensstämde med universitetets 
organisation och m ed korporationssamhällets sociala hierarkier överhuvudtaget.

Universitetens kris
I franska revolutionens kölvatten ifrågasattes runtom  i Europa universitetens 
dom inerande ställning bland utbildningsinrättningar. I Frankrike förlorade 
universiteten efter revolutionen sin korporativa karaktär, och den högre 
utbildningen koncentrerades till mer eller m indre renodlad yrkesutbildning. 
D etta system har kallats det ”napoleonska”.67 D et blev nödvändigt för univer
sitetens försvarare i andra länder att tillskriva universiteten uppgifter -  att 
formulera en universitetets idé — som skulle placera dem utom  räckhåll för de 
politiska, sociala och ekonomiska om kastningar som ständigt tycktes stå för 
dörren under revolutionens tidsålder. D et fanns två tydligt urskiljbara universi- 
tetsidéer, var och en förknippad med ett visst språkområde, som i varierande 
grad påverkade utvecklingen i det övriga Europa.68

64 Enligt V ästm anlands-Dala nations stadgar av år 1869 (liksom under 1700-talet). Floren 
1989, s. 49. Enligt Östgöta nations stadgar av 1778. Falk 1885, s. 93 f. Enligt Stockholms nations 
stadgar av 1794, Åberg 1877. s. 41 f.

65 Thoré 1998, s. 35-37; Ström holm  1998, s. 192; Geschwind 1999, s. 51 f; Geschwind 2001, s. 
96 f.

66 Åberg 1877, s. 36; Annerstedt 1914, s. 573; Carlsson 1973, s. 209.
67 Liedman 1971, s. 149 f.

68 Rothblatt 1994; Rothblatt 1997, kapitel 1.
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I enlighet med den engelska universitetsidén fostrades i O xford och C am 
bridge en samling gentlem än, som snarare blev kultiverade än vetenskapligt 
skolade. Förm edlingen av värderingar från lärare till student var central, och 
vilande på föreställningen om  in loco parentis.69 I det tyska systemet betonades 
därem ot vikten av att kom binera undervisning med forskning. S tudenterna 
skulle lära sig att självständigt söka sanningen,70 och de gavs en annan frihet än 
inom  ett system där de i första hand skulle fostras.71 I detta nya budskap fann 
de tyska studenterna, m ed Nils Runebys ord, ”en identitet, en viss social själv
medvetenhet, ett värde och ett ansvar som studenter.”72 D et tyska systemet 
påverkade också de svenska universiteten, även om det inte infördes förrän efter 
min undersökningsperiod, och då endast delvis.73 Viktigast i det här sam m an
hanget är det inflytande den tyska utvecklingen hade över 1840-talets svenska 
studentaktivism .74

U nder hela undersökningsperioden var också de svenska universiteten utsatta 
för skarp kritik från flera håll. Diskussionen rörde såväl universitets
utbildningens mål som m er vardagliga frågor om lärosätenas ålderdom liga 
organisation.75 Parallellt m ed den studentpolitik som skall undersökas i den här 
avhandlingen fanns en öppen universitetspolitisk debatt bland vuxna etablerade 
medborgare. För att inte rycka studentpolitiken ur sitt idéhistoriska 
sam m anhang behandlas här kortfattat de stora linjerna i universitetskritiken, 
framför allt sådant som rör den patriarkaliska organisationen.

Den korporativa organisation som för universitetets del befästes under 
storm aktstiden var sig formellt sett ganska lik från m itten av 1600-talet till 
m itten av 1800-talet — 1655 års konstitutioner kom, med smärre förändringar, att 
gälla till 1852.76 Universitetens relativa frihet kolliderade under 1700-talets sista 
decennier med kungam aktens ovilja att acceptera särskilda rättskretsar, inom  
vilka centralm akten inte hade inflytande. Kungamakten lade sig också gärna i 
ekonomiska spörsmål och tjänstetillsättningar. Samtidigt angreps universitetens 
korporativa karaktär av skribenterna i till exempel Stockholms Posten, vilka på 
basis av framför allt Adam Smiths idéer ogillade privilegierade rättskretsar 
överhuvudtaget. Torgny Segerstedt menade att det är m ot bakgrund av detta 
tryck från två olika håll som universitetens benägenhet att skilja på vad han 
kallade inre och yttre frihet bör ses. Samtidigt som universiteten accepterade 
statligt inflytande vad beträffar den organisatoriska och ekonom iska sidan,

69 Rothblatt 1994, s. 6 f; Björk 1997, s. 47.

70 Runeby 1989a; Skoglund 1991, s. 45-52; Blomkvist 1992, s. 27-30; Liedman 1993, s. 81-83.
71 Björk 1997, s. 47.
72 Runeby 1989a, s. 103.

73 Skoglund 1991, s. 48 f; Liedman 1993.
74 Runeby 1988, s. 81 f; Runeby 1989a, s. 107-113.
75 Segerstedt 1976, s. 238.

76 Lindroth 1976, s. 53, 92, 143; Lindroth 1978, s. 17-19.
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försökte de hävda en innehållslig frihet grundad på bilden av de sannings
sökande vetenskapsmännens kollektiv snarare än på gamla korporativa privi
legier.77 Icke desto m indre blev just frågan om universitetens privilegier, och då 
framför allt den akademiska jurisdiktionen, något av en symbolfråga i 1800- 
talets liberala generalangrepp på vad som fanns kvar av feodala privilegier.

På 1790-talet ville den unge kantianske filosofen Benjamin H öijer avskaffa 
jurisdiktionen, som han betraktade som en del av ”skråtvång[et]” vid univer
sitetet.78 I förlängningen ville H öijer se universitetet som en fri akademi helt 
utan tjänster och examina. D en enskilde läraren skulle helt enkelt med sina 
kunskaper och sin skicklighet i undervisning locka till sig så många studenter 
som möjligt och ta betalt av dem. Studenterna å sin sida skulle självmant lära 
sig så mycket som möjligt för att kunna leva upp till fram tida arbetsgivares krav. 
Höijer, som också var anhängare av näringsfriheten, hävdade att undervisnings
väsendet skulle må bäst av fri tävlan mellan lärde.79

Från Höijer häm tade de tidiga 1800-talsliberalerna argum ent m ot 
universitetets korporativa utform ning. Vid 1809 års riksdag kritiserade hans 
gode vän G ustaf Abraham Silverstolpe universitetens ekonom iska och juridiska 
privilegier. Silverstolpe misstrodde privilegier i allm änhet och hade i ungdom en 
haft otaliga duster med det akademiska konsistoriet. Universiteten hade enligt 
Silverstolpe inte följt med i det omgivande samhällets utveckling. D e var alltför 
isolerade från omgivningen och undervisningen var usel. O ch det var univer
sitetets korporativa ställning som bar skulden för dessa brister, ansåg han .80

U nder 1810- och 20-talen fortsatte ifrågasättandet av universitetens privilegier 
i såväl press som riksdag.81 Den akademiska jurisdiktionens m otståndare Fick 
under 1820-talet sin centralgestalt i juristen Johan Gabriel Richert. H an har 
karaktäriserats som ”liberalismens lärofader” i Sverige under perioden 1820- 
1850.82 Enligt Richert var jurisdiktionen inget annat än ”en läm ning af forn
tidens korporations- och privilegiesystem”, som inte hade något att skaffa med 
ett undervisningsverk under 1800-talet.83 Richert hävdade att korporationerna, 
däribland universiteten med deras privilegier, tillkom m it som skydd för den 
enskilda människan i en tid då inget rättsskydd fanns att tillgå. K orporationerna 
fyllde därem ot ingen funktion i det samtida rättssamhället, annat än att 
möjligen förhindra dess fullbordan. Striden om jurisdiktionen kom således att

77 Segerscedt 1974.
78 Höijer ville också avskaffa fakulteterna, som han ansåg strida m ot principen om veten

skapernas naturliga samband. Denna princip var en viktig del av den tyska universitetsidé som 
Höijer hyllade. Segerstedt 1974, s. 238.

79 Segerstedt 1974, s. 237-239; Segerstedt 1976, s. 226.

80 Segerstedt 1976, s. 8-10.
81 Segerstedt 1976, s. 223.
82 W arburg 1905, passim. C itat s. 1.
83 W arburg 1905, s. 107-110. Citat s. 108; Lindroth 1976, s. 144.
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handla om  korporations- och privilegiesamhällets berättigande i allm änhet, och 
den begränsade frågan om  konsistoriets rätt att döm a sina underlydande blev en 
fråga av vikt för hela sam hällsdebatten. Den uppfattades, enligt Karl W arburg, 
som en strid mellan sam tiden och det förgångna.84

Ungefär samtidigt, 1823, kritiserades universitetens skråanda åter vid 
riksdagen. D enna gång var G ustaf H ierta och Lorenzo H am m arsköld reform 
ivrarnas anförare, och liksom vid riksdagen fjorton år tidigare kom Benjam in 
Höijers idéer till heders.85 Sam tidigt fick universiteten i allm änhet och juris- 
diktionen i synnerhet sina fiskar varma i pressen, inte m inst i Argus, där 
redaktör Johansson gärna hänvisade till sin gamle lärare H öijer.86

M ot reformivrarna stod framför allt Uppsala universitets konsistorium , med 
professorerna Erik G ustaf Geijer och Nils Fredrik Biberg i spetsen. Juris- 
diktionen var enligt dessa ett nödvändigt instrum ent i upprätthållandet av 
fadersvälde och akademisk frihet. Konsistoriet försvarade i allm änhet stånds
samhället, korporationer, privilegier och den akademiska jurisdiktionen på basis 
av en organisk statsuppfattning.87 D en rådande ordningen fick också stöd i 
prästeståndet, som hävdade att den akademiska jurisdiktionen var e tt av 
ståndets privilegier. D ärm ed skulle den inte kunna avskaffas utan prästernas 
medgivande.88

U nder de följande decennierna fortsatte universiteten att vara föremål för 
debatt i riksdagar, i kom m ittéer och inte m inst i den framväxande liberala 
Stockholmspressen. Liksom Richert betraktade många debattörer universiteten, 
med deras korporativa organisation och världsfrånvända prägel, som bakåt- 
strävande rester av ett äldre samhälle.89 D et var inte bara jurisdiktionen som 
kritiserades. I en tid då den ena europeiska huvudstaden efter den andra fick sitt 
universitet hade redan Richert föreslagit att landsortsuniversiteten skulle läggas 
ned och ersättas med ett centraluniversitet i Stockholm .90 Sådana krav, eller 
krav på att åtm instone m edicinutbildningen skulle förläggas till huvudstaden, 
förekom med jäm na m ellanrum  fram till 1860-talet.91

I tidningar, riksdagar och kom m ittéer kom studenter sällan till tals, men 
fadersväldets grundvalar ifrågasattes alltså gång på gång under undersöknings

84 W arburg 1905, s. 116-131, 140 f, 143 f; Segerstedt 1976, s. 24 f; Jansson 1985, s. 18.
85 Segerstedt 1976, s. 225-227; Lindroth 1976, s. 144 f. Romantikern Hammarsköld, inte sällan 

utmålad som konservativ i största allmänhet, karaktäriseras av Segerstedt som i just ”dessa stycken 
[...] radikal.” C itat Segerstedt 1976, s. 225.

80 W arburg 1905, s. 132 f, 142 f; Segerstedt 1976, s. 233-237.
87 W arburg 1905, s. 112-116; Segerstedt 1976, s. 53; Blomqvist 1992, s. 110.
88 W arburg 1905, s. 105 f. D enna åsikt förfäktades också av Uppsalakonsistoriet. Se W arburg

1905, s. 115.
89 Sylwan 1914, s. 49; Tarschys 1949, s. 66; Svensson 1950, s. 129 f, Lindroth 1954, s. 175-177, 

Lindroth 1976, s. 143—151; Blomqvist 1992, s. 132-135.
90 W arburg 1905, s. 129; Lindroth 1976, s. 144.
91 Lindroth 1976, s. 144—151; Liedman 1991, s. 135.
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perioden, och det kan vara värt att påpeka att flera av dess offentliga kritiker var 
före detta U ppsalastudenter.92 För universitetets försvarare var fadersväldets 
vidm akthållande viktigt. Som nödvändiga medel för detta näm ndes som sagt 
den akademiska jurisdiktionen, m en det hände också att konsistoriets möjlig
heter att övervaka studenternas uppförande och studier genom  studentnation
erna betonades.93 I tidningen Argus blev också studentnationerna inordnade i 
striden om jurisdiktionen och korporationssamhället. T idningen använde gärna 
N orge som liberal förebild, och påpekade att det där inte behövdes någon 
jurisdiktion för att upprätthålla disciplinm akten vid universitetet. Inte heller 
behövdes några studentnationer, trots a tt sådana ”m edelorganisationer” (alltså 
korporationer) betraktades som nödvändiga för statskroppen av m otståndar
sidan.94 Också Geijer betraktade studentnationerna som korporationer, vilka 
han dock försvarade i linje med sitt försvar av korporationssam hället i 
allm änhet.95

Bland konsistoriets argum ent m ot att flytta universitetet till Stockholm  fanns 
ett som är speciellt intressant för den här undersökningen, nämligen att 
studenterna då skulle kom m a för nära huvudstadens politiska och rabulistiska 
miljöer. Studenternas politiserande var något som i möjligaste mån borde 
begränsas.96 Liberalerna hävdade därem ot att det var nyttigt för den studerande 
ungdom en att tidigt kom m a i kontakt med det politiska livet.97 De befarade 
snarare att statens blivande äm betsm än skulle förstöras av att vistas i en lantlig, 
efterbliven Uppsalamiljö och undervisas av förstockade och pedantiska lärare.98 
Trots kritiken förblev universitetet i Uppsala, nationerna fortlevde och den 
akademiska jurisdiktionen avskaffades alltså inte förrän 1852. Också fortsätt
ningsvis låg studentpolitikens förutsättningar i fadersväldets m aktförhållanden

92 Se nedan s. 77.
93 Så gjorde till exempel den så kallade Snillekommittén i sitt utlåtande 1829. Segerstedt 1976, 

s. 245.
94 Segerstedt 1976, s. 237. ”M edel-organisationer” var den term Biberg använde som benäm

ning på korporationer. W arburg 1905, s. 140; Jansson 1985, s. 26. N ationerna hade med jämna 
mellanrum kritiserats sedan 1700-talet. Se Annerstedt 1914, s. 581; Florén 1989, s. 43. Vad beträffar 
påståendet om den vidmakthållna disciplinmakten hade Richert hävdat att fadersväldet inte skulle 
vara hotat om konsistoriet också fortsättningsvis fick döma i rena disciplinmål, vilket han 
förespråkade. W arburg 1905, s. 108; 110. Enligt Torgny T . Segerstedt var det just den ständiga 
sammanblandningen mellan den moraliska och den juridiska makten som gav det akademiska 
konsistoriet så stort svängrum för ingripande m ot studentoppositionen kring år 1800. Segerstedt 
1974, s. 167-186. Uppdelningen mellan egentlig akademisk jurisdiktion och döm ande i rena 
disciplinmål blev verklighet då den akademiska jurisdiktionen avskaffades 1852. Segerstedt 1983, s. 
16; Blomkvist 1992, s. 145.

95 Segerstedt 1976, s. 220.
96 Segerstedt 1976, s. 231, 247; Lindroth 1976, s. 148. Rädslan för politiserande studenter kom 

också till uttryck i frågor om undervisningens innehåll. Segerstedt 1976, s. 224.
97 Segerstedt 1976, s. 231; Lindroth 1976, s. 144
98 W arburg 1905, s. 129 f, 142 f; Lindroth 1976, s. 151. Uppsala var en liten stad -  1839 fanns 

där blott 4800 bofasta invånare. Svanberg 1944, s. 9.
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och sociala hierarki. Icke desto m indre påverkades studenternas politiska kultur 
av världen utanför universitetet.

Två teorier om hierarki och politik
Studenternas inflytande vid Uppsala universitet var under den här behandlade 
perioden, formellt sett, m inim alt. Ö ppna anspråk i den vägen passade inte m ed 
universitetets korporativa och patriarkaliska hierarki, vilket skall visas i kapitel 3. 
Ändå försökte den akademiska ungdom en ofta påverka sina, för a tt tala m ed 
Svedelius, ”egna angelägenheter”, och ibland också sådant som rörde samhället 
utanför universitetet. För att identifiera sådana försök skall jag ta hjälp av två 
teorier om hur det politiska samtalet ser u t i två vitt skilda samhällssystem. D en 
första är antropologen James C. Scotts teori om hur m aktförhållanden påverkar 
konflikter och politik i ett strikt hierarkiskt samhälle. Den andra är sociologen 
Jiirgen Habermas idealtypiska skiss av den politiska kulturen i en miljö där 
sådana m aktförhållanden i möjligaste mån är satta ut spel.

Öppen och maskerad politik
I många samhällen är den sociala hierarkin så sträng, och överheten i besittning 
av så starka maktmedel, att de flesta m änniskor inte kom m er till tals i vad vi till 
vardags skulle kalla det politiska livet, det vill säga den del av politiken som 
efterlämnar prydliga ideologiformuleringar. D etta gäller faktiskt de flesta 
samtida och i princip samtliga historiska samhällen. Trots att det vanligen inte 
lämnat några spår i den synliga maktens politiska historia, har naturligtvis 
människor utan synlig m akt ändå haft åsikter, gjort m otstånd och försökt 
påverka sina liv ."

James C. Scott har undersökt hur m akthierarkier påverkar det politiska 
agerandet sam t skisserat riktlinjer för hur spåren av politiskt agerande bland 
maktlösa kan återfinnas och tolkas av historiker och andra forskare. Scott börjar 
med att skilja på vad han kallar ”the public transcript” och ”the hidden 
transcript”. D en förstnäm nda utgörs av den öppna interaktionen mellan över- 
och underordnad. På denna nivå återfinns allt det som Scott kallar ”the official 
story”, och som vi är vana att m öta i böcker om politisk historia. ”T he hidden 
transcript” utgörs därem ot av vad som sägs, sjungs och antyds när över- eller 
underordnade är för sig själva, utan att behöva upprätthålla bilden av ”the 
public transcript” inför m otparten eller andra samhällselement.100 D et bör 
påpekas att uppdelningen i över- och underordnade är en förenkling. M akt

"  Scott 1990, passim. Speciellt s. 198-201.
100 Scott 1990, s. 2-5.
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havare är oftast olika m äktiga och bland underlydande finns vanligen interna 
hierarkier och skillnader i status.101

A tt öppet utm ana en överordnad i ett strängt hierarkiskt samhälle innebär att 
ifrågasätta hela den sociala hierarkins giltighet. U tm aningen måste i regel 
bemötas med repression, vilket kan leda till obehagliga konsekvenser för de 
m aktlösa.102 I ”the public transcript” framstår därför de underordnade för det 
mesta som nöjda, eller åtm instone liknöjda, undersåtar, och överhuvudtaget 
återspeglas rätt väl överhetens syn på hur relationen mellan grupperna borde se 
u t.103 Enligt Scott säger ”the public transcript” därm ed inte speciellt mycket om 
de underordnades åsikter, eller ens om deras handlingar.104 Som politiska aktörer 
förekom m er således de underordnade i den öppna interaktionen antingen i 
egenskap av anhängare av den rådande ordningen, eller i sällsynta fall som 
anhängare av till synes plötsligt uppflam m ande revolter.105 Enligt Scott blir de 
missförstådda i båda dessa roller om inte hänsyn tas också till ”the hidden 
transcript.”106

Historikerns problem  är att det för det mesta är om öjligt att ta del av samtal 
mellan de underordnade där ”the hidden transcript” kan få fritt spelrum. D et 
ligger i sakens natur a tt det som inte öppet uttrycks inte heller efterlämnar 
många spår i källm aterialet.107 Enligt Scott räddas forskaren av att ”the hidden 
transcript” ibland ändå uttrycks i den öppna interaktionen, om  än i förtäckt 
form. Dessa uttryck, som Scott kallar ”infrapolitics”, skall här för begriplig
hetens skull benämnas maskerad politik ,108 Den maskerade politiken kom m er 
för det första till uttryck genom ”förtäckt ideologisk insubordination” i sånger, 
skämt, gester, ansiktsuttryck och dylikt, och för det andra i försum m ande av 
skyldigheter, maskning, stölder eller anonym  förstörelse.109 I strängt hierarkiska 
samhällen har ofta till synes meningslös förstörelse, försummelse av skyldigheter 
gentem ot överordnade och anonym a hot riktade m ot makthavare tillskrivits de

101 Scott 1990, s. 25-27. Vad gäller 1700- och 1800-talets Uppsala har redan Adelsstudenternas 
särställning berörts. Även de ofrälse studenterna var av varierande ursprung, vilket gjorde dem 
olika beroende av de akademiska fädernas välvilja. Sådana klasskillnader fanns naturligtvis också 
bland Harvardstudenterna, och i forskningen har man diskuterat vilka sociala skikt som utgjorde 
de politiskt oroliga elementen vid Harvard. Forskningsöversikt i Jackson 1995, s. 6, 38.

102 Scott 1990, s. 203, 205.
103 Scott 1990, s. 4, 87.
104 Scott 1990, s. 3, 90, 206.
105 Scott 1990, s. 2.
106 Scott 1990, passim. Speciellt s. 199.
107 Scott 1990, s. 200.

1011 En poäng med begreppet ”infrapolitics”, som försvinner vid översättningen till maskerad 
politik, är den uppenbara parallellen till ordet infrastruktur. Enligt Scott fungerar den maskerade 
politiken som underbyggnad till den synliga politiken, på samma sätt som infrastrukturen, i form 
av exempelvis banker, valutor och transportmöjligheter, underbygger det ekonomiska livet. Scott 
1990, s. 184.

109 Scott 1990, s. xii f, 18 f. C itat s, xiii.

31



underordnades dåliga karaktär. M en beteendet kan också betraktas som 
oorganiserat och ibland oartikulerat vardagligt m otstånd, ur aktörernas pers
pektiv kanske snarast ett alternativ till manifesta m otståndshandlingar.110 Till
vägagångssätten har det gem ensam t att de kan användas för att sätta sig upp 
em ot överheten utan att det behöver leda till repression. Repression kan vad 
beträffar båda dessa maskerade politiska tillvägagångssätt undvikas via antingen 
tvetydighet eller anonym itet. M ed Scotts egna ord kan sådana tekniker ” [a]t the 
most basic level, [...]  be divided into those that disguise the message and those 
that disguise the messenger”.111

Budbäraren kan förbli maskerad då kritik framförs i form av till exempel 
rykten eller sånger, men också om  det levereras i skydd av m örkret eller av den 
anonym itet som kan bevaras i en folkmassa.112 Budskapet kan maskeras -  eller 
rättare sagt framgå utan att vara så tydligt att det behöver leda till repression -  
genom att det formuleras m ed tvetydiga eufemismer och antydningar.113 H ur 
tvetydigheten skiljer maskerade politiska handlingar från öppna, kan illustreras 
med ett av Scotts egna exempel. O m  en underordnad underlåter att reproducera 
den officiella bilden av förhållandet mellan över- och underordnad genom 
exempelvis en offentlig vägran att hälsa en överordnad på ett passande sätt är 
det, med Scotts ord, ”an im plicit threat to the relation o f dom ination  itself.” 
Den uteblivna hälsningen blir ”a symbolic declaration o f w ar”. En utebliven 
eller misslyckad hälsning som inte åtföljs av någon egentlig vägran kan därem ot 
bemötas på flera olika sätt. Även om de närvarande skulle uppfatta den miss
lyckade hälsningen som ett uttryck av förtäckt insubordination, är det m öjligt 
för den överordnade att inte låtsas om  detta, eftersom hierarkin inte öppet och 
offentligt har ifrågasatts, och därm ed undvika en öppen konflikt. D en under
ordnade har då, genom ett maskerat politiskt agerande, m arkerat sitt missnöje 
utan att därför råka u t för någon bestraffning.114

Kan man då betrakta maskerad politik som egentlig politik? Enligt Scott är 
det utan tvekan så. Dess inflytande på den synliga politiken i den öppna inter- 
aktionen går knappast a tt överskatta. I ett samhälle som inte accepterar öppna 
ifrågasättanden av överheten är faktiskt den maskerade politiken den g rund
läggande politiska formen, och för de flesta historiska subjekt är den det 
politiska livet.115

Scotts generella skiss i Domination and the Arts o f  Resistance från 1990 
illustreras främst med exempel från slavsamhällen, feodala samhällen och

1111 Florén 1987, s. 63 f; Magnusson 1988, s. 57 f; Scott 1990, s. 206. Förhållandet vardagligt
m otstånd -  öppen konflikt, se framför allt Scott 1990, s. xii f, 20 och kapitel 8.

111 Scott 1990, s. 19, 65 f, 138-156. C itat s. 139.
112 Scott 1990, s. 140-152. Se även Jackson 1995, s. 15.
113 Scott 1990, s. 152-156.
114 Scott 1990, s. 203-205. C itat s. 203.
115 Scott 1990, s. 137,184, 200 f.
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kolonialvälden. I hans egen forskning har den emellertid applicerats på miljöer 
där de underordnade inte är fullt så förtryckta.116 Som Scott själv påpekar är 
skissens egentliga värde beroende av hur den används i undersökningar av 
specifika kulturella och historiska sam m anhang.117 I svensk historisk forskning 
är den mest genom arbetade tilläm pningen M artin  Lindes undersökning av 
bondem otstånd under stora nordiska kriget.118 I universitetshistoriska studier är 
perspektivet m inst sagt ovanligt,119 men enligt Leon Jackson är det alltså ett 
alldeles nödvändigt redskap för förståelsen av det sena 1700-talets studentpolitik  
vid H arvard .120 Att undersöka maskerad politik är ett av de sätt som skall 
användas för att i den här avhandlingen fördjupa bilden av studenters politiska 
kultur 1780-1850.

Systemöverskridande
Scotts teori om hierarkins betydelse för politiken behandlar överhistoriska 
kategorier som över- och underordnande. D en gör vissa anspråk på generell 
giltighet i strängt hierarkiska samhällen överlag och diskuterar inte något 
förändringsperspektiv. För att kom m a åt studentpolitikens föränderlighet 
diskuteras här också ett annat politiskt tillvägagångssätt med utgångspunkt från 
en annan teori om sam bandet mellan hierarki och politik. D en maskerade 
politiken kan sägas vara ett politiskt tillvägagångssätt som var väl läm pat för 
studentens position som undersåte i universitetets hierarki. G enom  sådan 
politik kunde universitetets sociala organisation och styrelse kritiseras utan att 
hierarkins grundvalar öppet ifrågasattes eller utm anades. Förhållandet är i 
princip det omvända m ot det som här skall kallas systemöverskridande. G enom  
detta utm anades den sociala organisationen och hierarkin av nya uppfattningar 
om individualitet och m edborgerlighet, som hade sitt ursprung i den specifika 
historiska situationen i 1700- och 1800-talens västvärld.

Jiirgen Habermas har ur ett historiskt perspektiv diskuterat den idealtypiska 
handlingsform som så ofta stått i fokus för hans intresse -  det kom m unikativa 
handlandet, genom vilket man, i stället för att använda yttre tvång och 
maktspråk, mycket förenklat, på någotsånär jämlik basis försöker resonera sig 
fram till det allmänna bästa. D et intresset har fått honom  att fokusera på vad 
han kallar den borgerliga offentligheten. Habermas skildrar hur den gamla 
offentliga makten och den representativa offentligheten, i vilken överheten

110 Se diskussion i Linde 2000, s. 25.

117 Scott 1990, s. xi.
118 Linde 2000.
119 Scotts perspektiv appliceras visserligen på universitetet i Thoré 2001, men hans forskning 

behandlar universitetet som jordägare och dess relation till akademibönderna.
120 Jackson 1995, passim. Speciellt s. 42. Scott hämtar själv en del exempel från förhållandet 

mellan lärare och elever. Scott 1990, s. 24, 193, 197, 204.

33



presenterade redan fattade beslut för undersåtarna, under tidigm odern tid  fick 
en medtävlare i en ny typ av offentlighet, den borgerliga. I takt m ed kapital
ismens, liberalismens och därm ed det individbaserade samhällets framsteg 
avskiljdes privatsfären alltmer från den statliga sfären. I kaffehus, i salonger och i 
hemliga klubbar samlades m änniskor som inte i första hand var representanter 
för sitt skrå eller sitt stånd. I den borgerliga offentligheten försökte de samlade 
privatpersonerna, den allm änna opinionen, genom diskussion fastställa en 
offentlig mening. Utvecklingen är kanske allra tydligast i tidningsväsendets 
framväxt.121

För svensk del har den borgerliga offentlighetens uppkom st förlagts till 1700- 
talet och dess storhetstid till m itten av 1800-talet.122 I Habermas efterföljd har 
flera forskare betraktat tidens nya sam fundstyper (ordnar, läsesällskap, associa
tioner och föreningar) som organisatoriska uttryck för den borgerliga offentlig
hetens fram växt.123 De gamla korporationerna var utsatta för hård kritik, och 
det gällde alltså inte m inst de korporativa universiteten. Liksom i det övriga 
samhället bildades vid Uppsala universitet under den undersökta perioden flera 
sällskap och föreningar. De var organiserade enligt andra principer än 
korporationerna, och i deras verksamhet deltog studenter. Dessa sam funds 
syften, utform ning och medlemsbas skall undersökas i den här avhandlingen.

Enligt den H aberm asinspirerade finländske historikern H enrik  Stenius var 
kollektiva initiativ utanför ståndsamhällets ramar i sig själva att betrakta som 
”systemöverskridande”, även om  dessa initiativ sinsemellan kunde ha olika 
syften och utform ning.124 D et är inte överdrivet att hävda att en sorts system
konflikt förelåg mellan samhällets gamla och nya organisationsformer, sam t att 
de nya organisationsprinciperna, och till dessa hörande sociala hierarkier, i sig 
utgjorde ett ho t m ot den rådande sociala h ierarkin.125 Samma sak kan troligen 
sägas om de nya nations- och fakultetsöverskridande studentorganisationerna i 
Uppsala. Jag hoppas kunna visa att de hotade den patriarkaliska hierarkien, 
oavsett om det var deras uttalade syfte eller ej.

Habermas idealtypiska borgerliga offentlighet har kritiserats av flera skäl. 
Från historikerhåll har det bland annat anförts att den nya offentligheten 
vanligen inte var särskilt borgerlig. D ärm ed ifrågasätts H aberm as g rund
läggande, marxistiskt inspirerade, antagande om en dynamisk bourgeoisie som 
förändringens bärare.126 D et är riskabelt att behandla ideologisk förändring m ot

121 Habermas 1988; Habermas 1992.
122 Melberg 1978 s. 44-49.

123 Till exempel Jansson 1985; Stenius 1987; Floren 1989; s. 44 f; Florin & Johansson 1993, s. 
55; Pettersson 2000; Båtefalk 2000; Simonsen 2001.

124 Stenius 1987, s. 43-47, 59. Citatet s. 59.
125 Se Simonsen 2001, s. 16 för ett liknande resonemang.

126 Till exempel Christensson 1992, s. 42; D arnton 1996, s. 172. För en sam m anfattning av 
huvudlinjerna i kritiken av Habermas offentlighetsmodell, se Bergström, Ekström & Lundgren

34



bakgrund av sociala strukturer och förändringar utan att ta hänsyn till vilka 
aktörerna i verkligheten var. M en just därför är sam funden, med sina ofta 
identifierbara och undersökningsbara aktörer, lämpliga undersökningsobjekt. 
Jiirgen Habermas om tvistade skiss av den borgerliga offentlighetens genom brott 
är relevant för den här studien eftersom den, liksom Scotts bild av det 
underordnade m otståndet, visar forskaren var det går a tt finna anspråk på 
inflytande även i de historiska miljöer där öppna politiska utspel var ovanliga 
eller rent av omöjliga. D en grundläggande systemkonflikten mellan korpora- 
tionssamhällets och m edborgarsamhällets politiska och organisatoriska former 
är i det avseendet en central utgångspunkt. Vilka aktörerna i de undersökta 
formerna var är därem ot en empirisk fråga, som skall besvaras i avhandlingen.

Jag vill avslutningsvis göra ett påpekande angående användandet av 
begreppet borgerlig offentlighet. D en borgerliga offentligheten har i 
historieforskningen i H aberm as anda kontrasterats m ot den representativa 
offentligheten och m ot arbetarnas senare organisering och politiska kultur. I 
dessa fall handlar det egentligen om att undersöka själva struk tur
om vandlingen.127 För att besvara en aktörsinriktad frågeställning som min 
måste därem ot Habermas modell, som jag ser det, i stället kombineras med 
andra perspektiv. Avhandlingen handlar om  hur studenterna agerade för att 
förändra universitetet och samhället, och från deras perspektiv var knappast den 
tidigm oderna statens m aktpresentationer, och än m indre senare tiders arbetare
föreningar, centrala. Framväxten av en borgerlig offentlighet m edförde, oavsett 
om offentligheten i detalj såg u t som H aberm as beskrivit den, nya former för 
studentpolitik. M en om man bara undersöker dessa, uppm ärksam m as inte 
alternativa utvecklingslinjer, och resultatet riskerar att få karaktären av en 
bekräftelsehistoria. D et är därför nödvändigt att lyfta fram helt andra strategier, 
som studenterna också kunde använda för att nå sina mål. D et är i det ljuset jag 
ser den kom binerade användningen av H aberm as och Scotts teorier.

2000, s. io  f. Företrädare för andra discipliner har vidare påtalat att historikerna endast uppfattat 
en sida av verket. De flesta historiker har läst Borgerlig offentlighet som en generaliserande beskriv
ning av ett specifikt historiskt skeende, med vilket de kunnat jämföra sina egna undersöknings
resultat. Samtidigt går det att läsa verket som en m indre tidsbunden studie av det kommunikativa 
handlandets betydelse för demokratin. Kramer 1992. Det är belysande att historikern Keith 
Michael Baker i linje med den första läsningen inskärper att boken behandlar ”a particular 
moment in the development of civil society in Europe”, medan sociologen Moishe Postone 
karaktäreiserar den som ”an inquiry into the [...]  possibilities o f democracy in contemporary 
capitalist society presented in the form of an investigation into the historical constitution and 
subsequent decline of the liberal public sphere”. Baker 1992, s. 182; Postone 1992, s. s. 164.

127 Till exempel Jansson 1985; Stenius 1987.
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Tillvägagångssätt
Äldre historisk forskning om studentpolitik  har med förtjusning återkom m it till 
studenternas öppna agerande i ”the public transcrip t”, i Uppsalas fall främ st till 
1790-talets så kallade konventsrörelse och till skandinavismen. Dessa ovanliga 
ögonblick av öppen politik diskuteras även i den här avhandlingen. M en genom  
att Scotts och Haberm as modeller appliceras på universitetet, vidgas också 
perspektivet. M ot bakgrund av fadersväldets maktförhållanden blir även den 
maskerade politiken och de praktiska försöken att skapa nya organisationer 
utanför fadersväldets hägn centrala. U r ett sådant perspektiv kan ny kunskap 
vinnas om studenternas politiska kultur.

M ålsättningen att åstadkom m a en nyanserad bild av studentpolitiken har 
även styrt valet av källor och m etod. Jag har velat belysa studentpolitiken från 
olika håll, varför flera olika källtyper använts. Avhandlingens viktigaste käll- 
grupper är protokoll från studentnationer och studentföreningar, brev, 
tidningar, småtryck, m em oarer och matriklar. I protokollen framgår m est den 
officiella bilden av studentpolitiken och av relationen mellan studenter och 
lärare. Bakomliggande konfliktorsaker och sådant som alltför mycket strider 
m ot fadersväldets ideologi får eftersökas i annat material, till exempel i brev och 
i memoarer. Framför allt i slutet av undersökningsperioden behandlades 
studentpolitik i tidningar och småtryck, och även sådant material har använts i 
avhandlingen.

Eftersom det är studenternas agerande och uppfattningar som i första hand 
undersökts, har den övergripande urvalsprincipen varit att material som härrör 
från studenterna själva prioriterats. Således har protokoll från ett urval av 
studentnationer och studentföreningar lästs från pärm till pärm , m edan 
konsistorieprotokoll endast använts när det hänvisas till dem i det student- 
baserade materialet. De två största nationerna var Ö stgöta nation och 
Västm anlands-D ala nation. De var, enligt H erbert Lundh, speciellt viktiga för 
studentopinionen,128 och deras efterlämnade protokoll har därför använts i den 
här avhandlingen. D en lilla finska nationen har valts ut som kom plem ent till de 
båda större sam m anslutningarna. De två stora nationernas protokoll täcker hela 
undersökningsperioden, nästan utan luckor, medan protokoll från den finska 
nationen endast täcker åren 1782-1824. D en senare bristen kompenseras 
åtm instone delvis av det övriga källmaterialets ansvällning efter 1820-talet.

Tidningar med rötter i studentvärlden fanns främst under 1840-talet. Dessa 
har blivit genomgångna i sin helhet, medan enstaka nedslag gjorts i andra 
Uppsala- och Stockholm stidningar, till vilka hänvisningar funnits i det student- 
baserade materialet. Jag har dessutom läst ett betydande antal samtida småtryck 
med studentpolitisk anknytning, samt m em oarer skrivna av tidigare studenter

128 Lundh 1977, s. 148. Se även Strömberg 1989, s. 300 om hur de stora avdelningarna (som 
studentnationerna där kallades sedan 1828) påverkade studentopinionen i Helsingfors.
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vid Uppsala universitet. Även vad gäller dessa m aterialgrupper ligger tyngd
punkten  på undersökningsperiodens slutskede.

I undersökningen har också en del arkiv använts, som efterlämnats av 
studentsam fund utanför universitetet. Urvalet, som motiveras löpande i 
kapitlen 5 och 6, har baserats på en vilja a tt få flera olika sam fundstyper och 
tidsperioder representerade. Bilaga 1 innehåller biografiska upplysningar om 
studenter som var anslutna till något av dessa samfund. Bara i den gruppen 
finns över tusen personer, och många av dåtidens studenter har efterläm nat för 
forskningen åtkom ligt brevmaterial. M ängden brev som kunnat användas i 
undersökningen är alltså i det närmaste oändlig, och m ina principer för urval av 
brev har av nöden varit m indre strikta än de som tillämpats på det övriga 
källmaterialet. Jag har helt enkelt letat efter brevsamlingar med relevanta 
uppgifter om sådant som inte framgår i protokoll eller i tryckt material.

Källmaterialets bredd till trots finns begränsningar i vad som går att kom m a 
åt i avhandlingen. E tt källurval m ed tyngdpunkt på material producerat av 
överheten hade troligtvis kunnat ge en mer detaljerad bild av fadersväldets 
m aktutövning. Å andra sidan är det framför allt studenternas upplevelse av 
m aktutövningen som är viktig för vilka politiska m etoder de använde, och om  
sådant finns upplysningar i det studentbaserade materialet.

D et finns också begränsningar i vilka slutsatser som kan dras av det 
källmaterial som har använts. N ationsprotokollen var i sig ett instrum ent i 
fadersmaktens utövande, vilket diskuteras närmare i kapitel 3, och vad gäller 
m em oarer finns naturligtvis problem et att de är skrivna långt efter det 
inträffade. Jag har använt m em oarer för att ge ytterligare belysning åt händelser 
och stämningar som syns också i annat material, och har inte gjort några stora 
poänger av sådant som endast nämns i memoarer. Till stor del var det i 
tidningar och småtryck som den öppna studentpolitiken formulerades på 1840- 
talet. Samtidigt är det tydligt att studentpolitiken ibland framstod som öppnare 
och ideologiskt tydligare i tidningarna än vad den faktiskt många gånger var, 
vilket diskuteras i kapitel 4. Begränsningarna till trots är materialet tillräckligt 
för att ge en bild av studentpolitikens huvuddrag; både av den öppna och den 
maskerade politiken och av såväl universitetskritik som praktiska försök att 
skapa alternativ till fadersväldets patriarkaliska organisation. D et sjätte kapitlets 
kollektivbiografiska undersökning skiljer sig från den övriga avhandlingen både 
vad gäller källmaterialet (som är alltför om fattande för att presenteras här), och 
m etodiska problem. De behandlas i kapitlets inledning. Avhandlingen inne
håller fem empiriska kapitel, och dispositionen är i kapitlen 3-5 styrd av den 
gjorda uppdelningen mellan olika politiska handlingsformer.

Kapitel 2, Avgränsning av studentkollektivet, diskuterar frågan om vilka man bör 
räkna som studenter under 1700- och 1800-talet. Jag har eftersträvat en avgräns
ning som ligger nära dåtidens uppfattning.
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Kapitel 3, Öppen politik i fadersväldet, handlar, för att tala med Scott, om politik 
och konflikter i ”the public transcript”. I enlighet med vad som kallats 
konfliktens m etod torde m otsättningar bli tydligare i samband m ed öppna 
konflikter.129 I den här avhandlingen är det inte m inst av betydelse att 
fadersväldets politiska system blir undersökningsbart i sådana situationer. I 
detta system låg studentpolitikens begränsningar och möjligheter, och med 
dessa är det nödvändigt att vara bekant om  man ska kunna vidga perspektivet 
till de alternativa handlingsform erna. U ndersökningen av konflikter i ”the 
public transcript” syftar framför allt till att svara på frågor om  interaktionen 
mellan studenter och lärare: H ur såg studenternas öppna politiserande ut, och 
hur betraktades det i fadersväldet? För vad och på vilka sätt kunde studenterna 
bestraffas? Kunde lärarna ge vika i öppna konflikter?

Kapitel 4, Maskerad politik i fadersväldet, behandlar vad Scott kallar 
”infrapolitics”. D et rör sig om handlingsform er som är väl anpassade till 
studenternas position som underordnade i det patriarkaliska och korporativa 
universitetet. I denna del av undersökningen skall vardagligt m otstånd och 
maskerad, ibland outtalad, kritik stå i fokus. Jag skall försöka kartlägga hur 
studenterna använde sig av maskerad politik. H ur såg den ut? Av vilka och i 
vilka sam m anhang användes den? Kombinerades den med andra politiska 
tillvägagångssätt? Förändrades m önstret över tid?

I kapitel 5, Systemöverskridande i fadersväldet, undersöks en för 1700- och 1800- 
talen ny politisk handlingsform, som inte är anpassad till den rådande sociala 
hierarkin. Tvärtom  finns den förmodade konflikten just i förnekandet av denna 
hierarki och av den korporativistiska organisationsformen i allmänhet. I kapitlet 
undersöks studenternas deltagande i vetenskapliga, politiska och vittra sam fund.
I undersökningen av samfundens verksamhet läggs tonvikten på deras 
förhållande till ståndssamhällets och det korporativa universitetets hierarkier 
och sociala gränser. H ur uppfattades förhållandet av studenter och deras 
överordnade, och går det att belägga existensen av någon systemkonflikt även då 
sällskapen inte uttalat vände sig em ot universitetet?

1 kapitel 6, Systemöverskridande aktörer, diskuteras samfundens verksamhet på 
basis av en kollektivbiografisk studie av dess medlemmar. Samfunden var ett 
nytt inslag i studenternas politiska repertoar, och i kapitlet undersöks vilka som 
var förändringens bärare. Vad förenade de föreningsaktiva studenterna, och hur 
skilde de sig från andra studenter? Den kollektivbiografiska undersökningens 
resultat presenteras i tabellform i bilaga 1.

129 Florén & Persson 1985, s. 201.
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KAPITEL 2

Avgränsning av studentkollektivet

Innan undersökningen av studenternas politiska kultur tar vid, är det 
nödvändigt att fastställa vilka som hörde till det kollektiv som skall undersökas. 
G ränserna var inte alls självklara i sam tiden, och förmodligen olika beroende på 
vilken del av deras liv det handlade om . Adelsstudenternas osäkra förhållande 
till universitetets styrelse har redan behandlats, och framför allt i slutet av 
undersökningsperioden gjordes försök att skilja de egentliga studenterna från 
dem som ännu inte till fullo accepterats av sina nationer.130 Synen på studenter 
förändrades kraftigt under tidsperioden,131 liksom i viss mån också synen på 
vem som skulle räknas som student. Jag har emellertid försökt finna en 
avgränsning som ligger både 1700- och 1800-talens uppfattningar nära. Kapitlet 
grundar sig framför allt på det biografiska material som sammanställts för 
kapitel 6, samt på de kataloger över U ppsalastudenter som utgavs terminsvis 
från vårterm inen 1818.

D et finns flera tänkbara sätt att socialhistoriskt avgränsa studentkollektivet 
under perioden 1780-1850. D en biologiska åldern förefaller ha varit ganska 
oviktig i det avseendet. Den skiljde sig nämligen avsevärt åt mellan studenter 
från olika sociala miljöer. Den 18-årige Arvid August Afzelius kom till Uppsala 
1803 och avlade sin studentexam en. H an träffade då för första gången Gabriel 
M arklin, liksom han själv snart m edlem i Zoophytolithiska sällskapet. O m  
m ötet berättar han i sina memoarer: ”Vid m in sida satt en norrländing med ett 
gladt och vänligt anlete, redan tjugosex år gammal och klädd i mycket torftiga 
kläder.”132 Allmogestudenterna var i regel betydligt äldre än högrestånds- 
studenterna. De förstnäm nda var inte sällan i tjugofemårsåldern redan vid

130 Studentbladet beklagade ”de okynnen, som Pradiminaristerna under det antagna namnet 
Studenter utöfva”, i ”O m  Pradiminarist-väsendet”, Studentbladet 7. 2 1846. O m  pradiminarister, 
se vidare Svenson 1950, 189.

131 Uppsalastudentens ”födelse” diskuteras i Ström holm  1998.

132 Afzelius 1901, s. 41.
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inskrivningen,133 medan exempelvis adelsstudenterna vanligen var m ycket unga 
vid inskrivningstillfället.134

D et torde vara lämpligare att avgränsa studentgruppen genom  den 
akademiska åldern, alltså med utgångspunkt i hur länge de varit studenter. D et 
gör Petra Söderlund i sin undersökning av prenum eranter och subskribenter av 
tidskrifter och litterära verk i det tidiga 1800-talets Uppsala. Söderlund räknar 
inte dem  som tagit en hög examen, eller dem  som varit inskrivna vid universitet 
längre än en viss tid, som studenter. H on räknar med att de sistnäm nda avslutat 
sina studier senast nio år efter inskrivningen.135 Visserligen vilade universitetets 
hierarki i m ångt och mycket på den akademiska åldern, men att avgränsa 
studentgruppen med hjälp av inskrivningsdatum  vid universitetet visar sig 
em ellertid också vara vanskligt. U nder 1700- och 1800-talen var det nämligen 
vanligt att man skrev in sig vid universitetet, för att sedan vistas på annan ort 
som inform ator i flera år, innan studierna på allvar kunde upptagas.136 Vidare 
var det inte ovanligt att söner till akademiska lärare inskrevs som m er eller

133 Exempel på detta är Jonas Alén som skrevs in vid universitetet 1803 och skulle fylla 
tjugofyra samma år. UU M  IV, s. 13. Anders Blixén var tjugofem år gammal då han skrevs in 1816. 
Lundqvist 1975, s. 202. Johan W ide var tjugotre vid inskrivningen 1819. M odin & Söderberg 1889, 
s. 219. Torparsonen Sven Lundblad var tjugotre vid inskrivningen 1799. UU M  III, s. 362. Sven 
Pilgren skulle fylla tjugofyra 1804, då han inskrevs vid universitetet. UU M  IV, s. 20. Johannes 
Johansson var 24 år vid inskrivningen 1818. Engström 1926-1951, s. 201. Johan Tranér var tjugotre 
vid inskrivningen 1793. U U M  III, s. 323. Georg Ingelgren, vars far var backstugusittare, var 
tjugotvå då han inskrevs 1804. Wilstadius, 1990, s. 27. Anders Högström  fyllde tjugofem på våren 
1838, då han också skrevs in vid universitetet. Bygdén 1923, s. 302. E tt liknande m önster fanns i 
Åbo (Strömberg 1996, s. 166) och i Helsingfors (Klinge 1969, s. 16; Strömberg 1989, s. 330).

13^ Bland otaliga exempel kan bröderna Spens nämnas, fyra respektive tre år gamla vid 
inskrivningen 1795. UU M  III, s. 338. Bröderna Lagerhjelm var tio respektive elva år då de inskrevs 
två år senare. UU M  III, s. 346. Axel Gabriel Silverstolpe var ännu ej sju vid inskrivningen 1769. 
U U M  III, s. 149. O lof af Geijerstam var tretton vid inskrivningen 1813. UUM  IV, s. 78. Lika 
gammal var Johan W ilhelm Fahnehjelm, inskriven 1806. UU M  IV, s. 33. Se även Ström holm  
1998, s. 191. Joseph Kett har om liknande tendenser under samma tid i Amerika konstaterat att 
”the higher a young m an’s social status, the faster he would move through his preparatory period 
and the sooner he would ’get out into life’”. Kett 1977, s. 21. För Uppsalas del försvinner den allra 
yngsta kategorin studenter efter reformeringen av studentexamen 1831. Svenson 1950, s. 80.

135 Söderlund 2000, s. 286.

136 Till exempel skrevs Gustaf Acharius in vid Uppsala universitet 1807. UU M  IV, s. 39. 
Täm ligen omgående nödgades han för att finansiera studierna ta arbete som informator och 
fattigläkare innan han kunde fortsätta sina studier 1812, då i Lund. Sacklén 1823, s. 457. En 
liknande studiegång hade Pehr Gustaf Tengmalm. Sacklén 1823, s. 579 f. Christian Eric 
Fahlcrantz skrevs in i februari 1804 (UUM  IV, s. 19), m en kunde på grund av informatorstjänster 
inte på allvar förlägga studierna till Uppsala förrän nio eller tio år senare. Hildebrand 1956, s. 19. 
Bondestudenten Anders Alreik tvingades lämna universitetet ganska omgående efter 
inskrivningen för att bli informator. N ordlund 1946, s. 105 f. Också en på obestånd kom m en 
adelsstudent som Curry Treffenberg kunde tvingas lämna universitetsstaden för informatorstjänst 
på annan ort direkt efter inskrivningen 1843. Svenson 1989, s. 82 f.
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m indre nyfödda, och de kan ju inte förväntas ha varit färdiga med studierna ett 
visst antal år efter detta .137

D et är möjligt att magistrar och licentiater som vistades vid universitetet utan 
a tt inneha något avlönat ämbete, inte i alla sam m anhang betraktades, eller 
betraktade sig själva som studenter. Vad gäller studenterna i Söderlunds under
sökning är det till exempel troligt att de redan examinerade ynglingarna hade 
andra kriterier för sitt val av litteratur än dem  som fortfarande läste till examen. 
Skillnaden verkar dock inte ha haft någon större betydelse för hur de betrakta
des i politiska sammanhang.

Varken akademiska examina eller aktningsvärd ålder m edförde i sig någon 
rättighet att uttala sig i allm änna frågor. E tt illustrativt exempel kan hämtas från 
m edicine doktorsprom otionen 1797. De blivande doktorerna ansåg att 
prom otionsavgiften var väl hög och att den kunde sänkas genom att en del av 
ceremoniens påkostade inram ning utgick. Förslaget presenterades i en inlaga 
som  undertecknades av samtliga närvarande blivande doktorer. Enligt Carl 
Zetterström , en av undertecknarna, klargjordes att de inte syftade till att sänka 
lärarnas inkomster i sam band med prom otionen. Reaktionen blev dock 
ursinnig, och fakulteten hotade att från prom otionen utesluta de nio med sämst 
betyg. Zetterström s lärare och gynnare tog sin hand ifrån honom , och sam m an 
m ed de övriga blev han kallad till konsistoriet för uppsträckning.138 De 
bestraffade m edicinarna skulle vid tiden för prom otionen snart tillhöra 
samhällets elit, om de inte redan gjorde det. De hade flera akademiska examina 
bakom  sig och var vanligen inte heller i biologiskt hänseende helt unga. 
Zetterström  var till exempel trettio år gammal då han på detta sätt sattes på 
plats av de akademiska fäderna.

I den här studien är det studenten som politisk aktör som är i fokus. I sådana 
sam m anhang vill jag hävda att den lämpligaste avgränsningen är a tt som

137 Medicinprofessor Samuel Aurivillius son Samuel skrevs in strax före sin fyraårsdag 1761. 
U U M  III, s. 88. En släkting till honom, Carl Emanuel Aurivillius, son till professor Pehr Fabian 
Aurivillius, inskrevs strax efter sin ettårsdag. U U M  IV, s. 358. Medicinprofessorn Per Afcelius son 
Per W ilhelm inskrevs som ettåring 1798. U U M  III, s. 358. Lika gammal var professor Daniel 
Boethius son Jacob Edvard då han inskrevs 1790. UU M  III, s. 303. Medicinprofessorssonen Jonas 
Sidrén var tre vid inskrivningen 1769. UM M  III, s. 150. Professor Johan Floderus son M atthias 
var ännu inte tre då han skrevs in vid universitetet. U U M  III, 149. Berge Frondin, vars far var 
bibliotekarie vid universitetsbiblioteket, inskrevs vid ett års ålder 1766. U U M  III, s. 128. 
Professorssonen Carl Adolph Murray var två vid inskrivningen 1787. U U M  III, s. 279. Professors- 
sonen Johan Magnus Alfred Grenander skrevs in vid universitetet julafton 1824. H an var då drygt 
åtta månader gammal. Västgöta nations matrikel, U 901 b (s. 71), UUB. Bland universitetsstadens 
övriga lärostånd var mönstret liknande. Ärkebiskopen von Troils son skrevs in under sitt första 
levnadsår. U U M  III, s. 303. Samuel Niclas Casström, vars far var rektor vid Katedralskolan i 
Uppsala, hade ännu inte fyllt sju vid inskrivningen. U U M  III, s. 157. Samma bakgrund hade Carl 
Ludvig Höijer, inskriven som tioåring 1806. U U M  IV, s. 36.

138 Medicinska fakultetens protokoll 18. 4 1797 (s. 103-106), 27. 4 1797 (s. 109 f), UUA, med. 
fak. arkiv, A I: 3, UUB; Kardell 1961, s. 41 f. O m  1700-talets kostsamma medicine promoveringar, 
se Annerstedt 1914, s. 239-242; Nevéus 1986, s. 26-29.
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studenter räkna dem som -  oavsett biologisk och akademisk ålder -  åtm instone 
tidvis vistades i Uppsala, var inskrivna vid universitetet och inte innehade ett 
ordinarie avlönat ämbete. Invändningar kan resas också m ot denna gräns
dragning, eftersom enstaka riktigt gamla personer inkluderas,139 men den torde 
i princip vara den bästa.

Studentpolitiken och de unga lärarna
I Leon Jacksons flera gånger näm nda undersökning av H arvardstudenternas 
politiska kultur kring sekelskiftet 1800 framgår att lärare, som ibland var yngre 
än de äldsta studenterna, behandlade dessa som barn, trots att en del studenter 
var närmare trettio år gamla. De unga lärarna därem ot, betraktades och behand
lades som vuxna, ”because o f their salaried, independent position”.140 Vidare 
hävdar Jackson att studenterna vid Harvard å ena sidan provocerades av att 
behandlas som barn i fadersväldet, och å andra sidan agerade u t sin frustration 
genom politiska tillvägagångssätt som var anpassade till just denna under
ordnade position .141

Vid de svenska universiteten var den lägsta lärarbefattningen docenturen. 
D ocenterna rekryterades oftast bland de nyexaminerade filosofie magistrarna. 
De hade ingen lön från universitetet utan försörjde sig vanligen, liksom många 
studenter, genom privatundervisning. Vissa docenter utsågs efter en tid  till extra 
ordinarie adjunkter, vilket inte heller innebar att de fick någon inkom st. En del 
av dessa yngre lärare blev med tiden ordinarie adjunkter och fick då en m indre 
ersättning från universitetet.142

M ycket talar för att det också i Sverige var ungefär här, alltså mellan de 
oavlönade och de avlönade, som gränsen mellan den studerande ungdom en och 
akademins vuxna gick i politiskt hänseende. Då W ilhelm Erik Svedelius 
utnäm ndes till ordinarie adjunkt vid universitetet i januari 1850 var han 
trettiofyra år gammal och hade redan undervisat i flera år som oavlönad lärare. 
O m  utnäm ningen skrev han i sina memoarer: ”D erm ed begyntes en ny 
tidsafdelning af min lefnad. Jag var ej mera en ledamot af studentcorpsen, jag 
var ordinarie tjensteman vid universitetet”. T rots att utnäm ningen inte direkt

139 Per O lo f Zetterling var till exempel student i Uppsala i 52 år innan han till sist avled 1888, 
sjuttiotre år gammal. Odén 1902, s. 470. Jacob Carling var fortfarande student och senior i sin 
nation, då han avled 1852, 60 år gammal. Modin & Söderberg 1889, s. 210; Bucht 1929, s. 9. Här 
kan även Johan Daniel Elfström nämnas. Han drunknade i Fyrisån 1860, 58 år gammal, utan att 
ha innehaft något ämbete. Det är betecknande att Upsalaposten efter händelsen betraktade honom  
som student, om än en gammal sådan. Olsson 1947, s. 250. Jfr Geschwind 2001, s. 98.

140 Jackson 1995, s. 13.
141 Jackson 1995.

142 Annerstedt 1914 s. 98-121. Se Gierow 1971, s. 15 f  om möjligheterna för docenter och 
extraordinarie adjunkter att i stället befordras till kyrklig tjänst.
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vände upp och ner på Svedelius vardag, var han noga med att påpeka att den 
ledde till en förändring just vad beträffar politiken. H an  hade inte längre någon 
m öjlighet att påverka sin studentnation, ”och om  nu blef någon oro i 
studentrepubliken, hade jag i m in lefnadsställning ingen anledning att dermed 
beblanda m ig”.143

D enna syn på vilka som i politiskt hänseende betraktades som studenter 
verkar, av diskussionen om universitetens representationsrätt i riksdagen att 
döm a, ha funnits också bland studenterna själva. U niversitetet fick för första 
gången sända representanter från de världsliga fakulteterna till prästeståndet vid 
riksdagen 1828-1830. För att m inim era politiseringen av universitetet 
begränsade, enligt T orgny T . Segerstedt, konsistoriet rösträtten till professor
erna, m ot vilket universitetets yngre lärare och tjänstem än vände sig. Hans Järta 
skrev i ett brev till sin son, med anledning av oklarheterna kring vilka som 
egentligen var röstberättigade i valet av riksdagsrepresentanter: ”Ibland
studenter mumlas, at också de äro Civis Academici och borde få deltaga i 
riksdagsmannavalet för Universitetet med samma rätt som åtm indstone docent
er.”144 D et vittnar om att studenterna själva kunde uppleva gränsen m ot 
oavlönade lärare som obetydlig i politiska sam m anhang.

G ränsen mellan studenter och lärare diskuterades också i sam band med 
grundandet av Studentföreningen och Studentkåren under 1840-talet. N är 
Studentföreningens verksamhet efter en tid något stabiliserats, inbjöds prof
essorer och adjunkter till föreningen. N ågon sådan inbjudan ansågs inte ”de 
yngre lärarne eller D ocenterne” behöva. Därtill stod de alltför nära studenterna, 
och om  de sympatiserade med föreningen deltog de i dess verksamhet utan 
någon formell u inb judan .145 Av intresse här är också en reservation m ot 
förslaget till stadgar för Studentkåren hösten 1848. M edlem skap i kåren skulle 
enligt förslaget bygga på medlemskap i studentnationerna. Reservanterna 
påpekade att en sådan grund för medlemskap uteslöt dels adliga, icke nations- 
anslutna studenter, och dels docenter som inte längre var nationsanslutna. 
Erfarna och bildade docenter var det enligt reservanterna viktigt att knyta till 
Studentkåren. Dessutom  betraktade de sig ju som studenter och betraktades av 
andra som studenter. Reservanterna menade att kåren i stället helt enkelt borde 
bestå av den samlade ”studentcorpsen”. D enna var i sin tu r ett av ”samtelige de 
Universitetsledamöter, som fullständig student-exam en undergått och icke äro 
O rdinarie Akademiske Tjenstem än, bestående H elt”.146 Tydligare kan knappast 
uppfattningen om en socialt avgränsad ungdom  uttryckas.

143 Svedelius 1889a, s. 469.
144 Segerstedt 1976, s. 140-145. Citat, s. 145.

143 Svedelius 1847, s. 17.
146 Uggla 1924, s. 39. Som framgår nedan var dock de flesta docenter medlemmar av student

nationerna.
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Frågan om  de oavlönade lärarna skulle betraktas som studenter eller som 
äm betsm än i politiska sam m anhang behandlades också inför konsistoriet. Så 
skedde i samband med den så kallade musikprocessen, i vilken flera tongivande 
studentpolitiker dömdes. Själva processen, en rättegång i det akademiska kon
sistoriet m ot studenter som försökt få delar av Marseljäsen spelad under 
universitets högtidlighållande av G ustaf IV Adolfs kröning, skall analyseras 
senare i avhandlingen.147 En av de döm da, G ustaf Abraham Silverstolpe, 
försökte få rättegången ogiltigförklarad och förflyttad till någon annan domstol, 
där han trodde sig kunna bli mer rättvist behandlad. M ed hänvisning till sitt 
adelskap sade han sig ha rätt att bli döm d av Svea hovrätt.148 M en Silverstolpe 
och den likaledes åtalade Marcus W allenberg hävdade också att de knappast 
kunde räknas till den studerande ungdom  som i enlighet med det redan 
näm nda kungliga brevet från 1750 kunde dömas för disciplinbrott av 
konsistoriet. De ville i stället, i egenskap av docenter och akademiska lärare, 
betraktas som äm betsm än och dömas som äm betsm än efter allmän lag.149 N är 
det m indre konsistoriet vidarebefordrade målet till det större är det dock tydligt 
att docenterna inte egentligen skildes från de yngre studenterna i detta avse
ende. M ålet sades nämligen röra en ”akademisk tjenstem ans” -  en m usikdirek
törs -  ”felaktiga förwaltning af den honom  anförtrodda syssla” sam t ”Docenters 
och Studerandes förbrytelser em ot den Academiska D isciplinen”.150

Konsistoriet döm de Silverstolpe och W allenberg i disciplinm ålet trots deras 
docenturer, och förklarade att docenter inte var att betrakta som några äm bets
män, ”som de icke äro upförde på någon Stat, hafva ingen Fullm akt, aflägga 
ingen Ambets-Ed, och njuta ingen lön”.151 D etta utvecklades av åklagaren 
Jonas Ullberg. En docentur var enligt denne inget annat än en ”belöning för 
utm ärkta förtjenster hos en promoverad S tudent”.152 Konsistoriets åsikter i 
frågan delades för övrigt av universitetets kansler Axel von Fersen.153 D et var 
alltså, liksom vid H arvard vid samma tid, lönen som skilde studenter från vuxna 
vid universitetet i Uppsala, åtm instone i politiska sam m anhang. Michael 
M itterauers påpekande att politisk m yndighet följde av självständig ekonom isk 
ställning gällde också den tidens Uppsala. Typiskt för de unga oavlönade

147 Se kapitel 4.

148 Handlingar i det aftilförordnade actor.. . s. 19.

149 Handlingar i det a f  tilförordnade actor.. . s. 84, 134 f, 149 f, 206 f, 241-245; W erner 1884, s. 
302, 316; Lundh 1977, s. 224 f. I principfrågan förfäktades samma åsikt fyrtio år senare av Carl 
Jonas Love Almqvist i Almqvist 1840, s. 141 f.

150 Handlingar i det a f  tilförordnade actor... s. 69.

151 Handlingar i det a f  tilförordnade actor.. . s. 173. Se även W erner 1884, s. 308.

152 Handlingar i det a f  tilförordnade actor.. . s. 195. Att frågan egentligen aldrig utreddes tolkar 
Herbert Lundh som att konsistoriet såg det som självklart att docenterna lydde under samma 
disciplinära bestämmelser som studenterna. Det är en mycket rimlig tolkning. Se Lundh 1977, s. 
225.

153 Handlingar i det a f  tilförordnade actor.. . s. 234.
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lärarnas otydliga position var att samma konsistorium  som var så noga med att 
underkänna deras krav på äm betsm annastatus gärna erkände denna då det inte 
rörde sig om politik, och då det passade konsistoriets syften.154

Betitlade studenter och universitetskatalogernas 
uppdelning
N är W ilhelm  Erik Svedelius blev ordinarie tjänstem an vid universitetet, och 
enligt egen utsago inte längre hade något med studentpolitiken att skaffa, 
läm nade han också sin studentnation, för a tt i stället utnäm nas till heders
ledam ot i densam m a.155 I studentnationerna ingick länge äldre akademiska 
lärare och höga äm betsm än bland seniorerna, men sedan kategorin hedersleda
m öter infördes placerades sådana personer i stället där.156 Fenom enet syns 
tydligt i de kataloger över närvarande studenter som utgavs terminsvis från och 
med våren 1818. I katalogerna finns m ängder av personer med akademiska och 
andra äm betstitlar. I de nationer som inte infört hedersledam otskategorin fanns 
såväl professorer som adjunkter bland m edlem m arna.157 D ärem ot följer 
gränserna mellan studerande ledamöter och hedersledam öter tydliga m önster i 
de nationer som infört uppdelningen. Jag har valt att undersöka kategoriser- 
ingen i ett antal kataloger. Naturliga val är den första katalogen, som utgavs 
vårterm inen 1818, och katalogen för vårterm inen 1850, det sista året som 
omfattas av min undersökningsperiod. D essutom  har kataloger för vårterm in
erna 1825, 1835 och 1845 undersökts.158

Visserligen går det inte att genom katalogerna kom m a åt det specifika 
problem et med politiserande studenter, men katalogernas uppdelning bekräftar i 
stora drag de redan presenterade synpunkterna. Professorer fanns i de

154 protesterade en docent m ot att han skilts fran sin docentur da han erhållit en avlönad 
prästsyssla. Konsistoriet fastställde dock att fakulteten inte kunde låta docenter, som äro att anse 
som tjenstem än”, behålla sin position vid universitetet om de sam tidigt innehade en annan tjänst. 
Bihang till handlingarna i det a f  tillförordnade actor... s. 8. Detta principiella uttalande åberopades 
förgäves av Silverstolpe.

155 V D N P 9. 3 1850, U 1115 h, UUB; Katalog h 1849, v 1850.

15(̂  Falk 1885, s. 98.
157 Se till exempel Gotlands nation i Katalog v 1835.
158 U nder våren fanns i allmänhet fler studenter vid universitetet än under hösten (Svenson 

1950, s. 75), varför valet fallit på vårterminernas kataloger. Våren 1818 hade hedersledamotskap in
förts vid Stockholms nation, Uplands nation, Roslags nation, Söderm anlands-Nerikes nation, 
Västm anlands-D ala nation, Smålands nation, Göteborgs nation, Värmlands nation, M edelpado- 
Jämtländska nationen, Bottniska nationen och Finska nationen. Katalog v 1818. I undersökningen 
av våren 1825 ingår även Västgöta nation, som då infört hedersledamotskap. Våren 1835 hade 
också Gestrike-Helsinge nation infört hedersledamotskategorin. Katalog v 1835. I undersökningen 
av våren 1845 ingår också Östgöta nation, Skånska nationen och Gotlands nation. Katalog v 1845. 
I undersökningen av vårterminen 1850 omfattas slutligen även Kalmar nation. Katalog v 1850.
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undersökta nationerna 109 gånger uppsatta som medlem m ar, samtliga gånger 
som hedersm edlem m ar. A djunkterna, fyrtiotre stycken, fördes likaledes utan 
undantag till hedersledamöterna, liksom det ringa antalet extraordinarie 
ad junkter.159 D ocenterna räknades därem ot nästan alltid till nationernas vanliga 
ledamöter. Av sjuttio docenter hamnade endast tio bland hedersledamöterna. 
D et tydliga m önstret bekräftar att en viktig gräns gick just mellan docenter och 
adjunkter.

D et fanns också andra akademiska ämbeten som kunde innehas av studenter. 
Vanligast var de extraordinarie biblioteksamanuenserna. I de undersökta 
katalogerna placerades extraordinarie biblioteksamanuenser bland nationernas 
vanliga m edlem m ar över tjugo gånger, men aldrig bland hedersm edlem m ar
na .160 Också de fåtaligare ordinarie biblioteksamanuenserna räknades m ed ett 
undantag till de vanliga m edlem m arna.161 D et var inte endast bibliotekets 
am anuenser som räknades som studenter. Detsam m a gällde am anuenserna vid 
observatoriet,162 akademiska sjukhuset163 och konsistoriet.164 Å tm instone 
observatorieam anuenserna var i det närmaste oavlönade, vilket enligt G ustaf 
Svanberg motiverades av att ”de yngre vore mycket smickrade af a tt få deltaga i 
de äldres görom ål”.165 D ocenter och extraordinarie vid universitetet kunde av 
sam tiden räknas till den akademiska ungdom en, och som tidigare visats gällde 
detta inte m inst i politiska sammanhang.

D et var inte bara inom den akademiska världen som vägen till ordinarie 
äm beten var lång. I hela den svenska tjänsteapparaten fanns samma karriär
struktur, där de lägsta befattningarna ofta var oavlönade eller privat avlönade 
enligt en förmans godtycke. För framtidsutsikternas skull gällde det a tt så fort 
som m öjligt få in en fot i den civila eller militära tjänsteapparaten. D ärför fanns 
det gott om  studenter som skrev in sig vid olika ämbetsverk långt innan de 
lämnade universitetet, och ibland, framför allt inom militären, innan de kom 
dit. I konsekvensens nam n kan inte bara docenter, utan också de som befann sig 
i en liknande situation i andra typer av ämbeten, räknas som studenter.

En prästkarriär inleddes i regel med en icke ordinarie tjänst. De allra flesta 
nya präster blev pastorsadjunkter -  en sorts biträden -  åt någon kyrkoherde 
eller kom m inister. Pastorsadjunkterna var för sitt uppehälle beroende av sina

159 Det rör sig endast om mellan en och tre personer per år. Enligt Gustaf Svanberg fanns två 
extra ordinarie adjunkter då han utnämndes till docent 1825. Detta kan jämföras m ed att antalet 
ordinarie adjunkter var fjorton och att docenterna var hela nitton stycken. Svanberg 1949, s. 102.

160 Katalog v 1818, v 1825, v 1835, v 1845, v 1850. Se även Västgöta nations matrikel U 901 b,
UUB, som dock är upplagd något senare. En av posterna i denna är ”Akademiskt förordnande
under studenttiden”, till vilka ”amanuens, docent, m .m .” räknas.

161 Katalog v 1825, v 1835, v 1845.
162 Katalog v 1818, v 1835, v 1845, v 1850.
163 Katalog v 1825, v 1845.
164 Katalog v 1825, v 1835, v 1845.

165 Svanberg 1949, s. 174 f. C itat s. 175.
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förm än, de ordinarie prästerna. Deras löner bestämdes länge genom överens
kommelse m ed förm annen och reglerades inte förrän i slutet av undersöknings
perioden.166 Adjunktstjänstgöringen var på sätt och vis en praktisk sida av 
utbildningen till präst,167 och pastorsadjunkter vid universitetet räknades oftast 
i katalogerna till nationernas vanliga medlem m ar. A ntalet är dock försvinnande 
lite t,168 och tjänstgöringen ute i socknarna torde för det m esta ha inneburit en 
flytt från universitetsstaden.

Så behövde inte vara fallet med de så kallade huspredikanterna. Dessa icke 
ordinarie präster hade privat kallats till adelshem. H uspredikanternas löne
förhållanden liknade pastorsadjunkternas, men deras arbetsbörda var i regel 
betydligt lättare. D et fanns till och med de som m enade att huspredikanter 
vanligen inte tjänstgjorde alls. A tt kalla en huspredikant var i stället ett sätt att 
hjälpa en student i karriären, eftersom huspredikanterna hade rätt att räkna 
tjänsteår, alltså att enligt anciennitetsprincipen m eritera sig för högre ämbeten. 
O avsett hur betungande huspredikanternas tjänstgöring i det enskilda fallet var, 
fanns det huspredikanter som kombinerade sysslan m ed andra tjänster.169

A tt döm a av kataloger över närvarande studenter vid universitet gick det 
också att kom binera huspredikantsysslan med universitetsstudier, och alla hus
predikanter vid universitetet fördes i katalogerna till de studerandes antal.170 Att 
vara huspredikant var i själva verket ofta ett sätt att finansiera de egna studierna. 
Vissa huspredikanter var lediga under term inerna för att vistas vid universitetet. 
E tt annat sätt för huspredikanten att få läsa i U ppsala var att kom binera 
predikantsysslan med ett arbete som inform ator i den adelsfamilj som kallat 
h onom .171 På så vis kunde han få följa med sin adept eller sina adepter till 
Uppsala och där fortsätta de egna studierna.172 Ytterligare andra kan ha vistats 
vid universitetet trots sin huspredikantbefattning, helt enkelt därför att 
adelshem m et som de tjänstgjorde i låg nära universitetet.173 H uspredikanter 
och predikanter med liknande anställningsförhållanden,174 som av genom 

166 N orrm an 1970, s. 106-109.

167 N orrm an 1970, s. 107.
168 Det rör sig endast om en handfull personer med titeln pastorsadjunkt eller domkyrko- 

adjunkt. Katalog v 1818, v 1825, v 1845, v 1850.
169 N orrm an 1970, s. 117-134.
170 Katalog v 1818, v 1825, v 1835, v 1850.
171 N orrm an 1970, s. 132 f.
172 H uspredikanten Carl Gustaf Åhgren var 1818 kurator i Västgöta nation. H an var hus

predikant i det Klingsporska huset, men bedrev sina magisterstudier i Uppsala där han också var 
sonen Klingspors informator. Katalog v 1818, h 1818; Lundqvist 1975, s. 141.

173 Å tm instone i början av undersökningsperioden var det vanligt a tt uppländska adelsfamiljer 
hade huspredikant. N orrm an 1970, s. 130.

174 Till exempel fanns vid Upplands regemente framför allt i slutet av 1700-talet många
oavlönade extraordinarie bataljonspredikanter. Norrm an 1970, s. 136.
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gångna källor att döm a vistades i Uppsala och studerade vid universitetet, 
kom m er att räknas till studenterna.

Också utanför det så kallade läroståndet fanns personer m ed äm betstitlar 
som ändå skall föras till studentkategorin. D it hör de som under studietiden 
skrev in sig som extraordinarie i kanslier och ämbetsverk i S tockholm .175 För en 
yngling med siktet inställt på äm betsm annabanan var det som sagt viktigt a tt så 
snabbt som m öjligt skaffa sig tjänsteår för att kom m a ifråga för e tt avlönat 
ämbete. Carl A dolph Agardh kritiserade extraordinarieväsendet i sin stats
ekonomiska statistik över Sverige 1856:

Den som vill bli civil embetsman, inskrifves i ett embetsverk såsom extra
ordinarie, hvarefter han icke har något annat att gjöra, än att vänta på befordran
till någon ordinarie lön och tjenstebefattning.176

Att slå dank i Stockholm  i väntan på befordran, en väntan som ofta visade sig 
vara förgäves, var enligt Agardh dessa ämbetsmäns lo tt.177 A tt döm a av
universitetskatalogerna var det också vanligt att de studerade i Uppsala m edan 
de väntade på att få en avlönad tjänst. I de undersökta katalogerna finns över 
åttio extraordinarie kanslister, extraordinarie kammarskrivare, auskultanter sam t 
vice och extraordinarie hovrättsnotarier. U nder hela perioden hörde dessa 
ämbetsmän undantagslöst till nationernas vanliga ledam öter,178 och de kunde 
ha flera års studier kvar innan de examinerades från universiteten.179 Akadem 
iska medborgare som kallas kanslister eller notarier kan alltså så go tt som  alltid 
räknas till studentgruppen .180 D et hände till och med att studenter använde 
titlar häm tade ur den lägre ämbetsmannavärlden utan att alls inneha
äm betet.181

75 Leonard Fredrik Rääf varvade från till exempel 1805, då han var nitton år gammal, studier
na i Uppsala med tjänstgöring som oavlönad extra ordinarie kanslist i Krigsexpeditionen. W retö 
1990, s. 64-67. Carl Lagerheim var närvarande som student vid universitetet under 29 term iner 
mellan 1842 och 1856. Vid sidan av studierna tjänstgjorde han såväl i finansdepartem entets 
expedition som vid Riksarkivet. Västgöta nations matrikel, U 901 b (s. 86), UUB.

170 Agardh & Ljungberg 1856, s. 58.

177 Agardh & Ljungberg 1856, s. 58-61. Se vidare Liedman 1991, s. 253 f  om Agardh och 
extraordinarieväsendet.

178 Katalog v 1818, v 1825, v 1835, v 1845, v 1850.

179 Bland Studentföreningens medlemmar var till exempel Frans Fredrik Maechel junior i 
Östgöta nation höstterm inen 1846. Han var samtidigt extra ordinarie kammarskrivare i kungliga 
kammarkollegiet. Katalog h 1846. D et dröjde ytterliggare två år innan Maechel tog sin hovrätts- 
examen. Odén 1902, s. 488. K nut Erik Hillebrand Uggla var hösten 1846 junior i Stockholms 
nation och tillika extra ordinarie kanslist i finansdepartementets expedition. Katalog h 1846. Åtta 
år senare tog han sin kameralexamen. Blackstadius 1882, s. 79.

180 Att man tog bort det första ledet i exempelvis titeln vice notarie var vanligt, vilket 
påpekades i Agardh & Ljungberg 1856, s. 59. Se även Västmanlands-Dala matrikel 1761-1833, U 
1100 b (s. 267), UUB.

181 Se till exempel Arvidsson 1993, s. 370-372.
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Precis som inom de civila ämbetsverken var det viktigt för den som ville göra 
karriär inom krigsmakten att tidigt försäkra sig om  en plats i de militära 
rullorna. D et hände att föräldrar såg till att få sina barn inskrivna i dessa vid 
mycket unga år.182 Att en person har en m ilitär titel i universitetskatalogen 
behöver alltså inte betyda att de tjänstgjorde eller hade tjänstgjort inom 
krigsmakten. A tt vara student kunde emellertid också alterneras med verklig 
tjänstgöring inom krigsm akten.183 A tt personer med underofficersrang och 
lägre officersrang kunde höra till studentkollektivet bekräftas av universitets- 
katalogerna. I de nationer som gör åtskillnad mellan hedersledam öter och 
vanliga ledamöter finns en överste bland hedersledam öterna,184 medan det 
bland de vanliga m edlem m arna finns fem underlöjtnanter, tre fanjunkare, en 
kornett, en furir och en lö jtnan t.185

I de undersökta universitetskatalogerna finns endast en handfull personer 
med läkartitlar, varav de flesta står m ed bland hedersledam öterna. M en det 
finns anledning att påpeka att m edicinstudenterna periodvis kunde tjänstgöra 
som läkare. D et var vanligt att, efter några år vid universitetet, tjänstgöra en tid 
före eventuella studier till högre medicinska exam en.186 D ärm ed kunde de 
också skaffa sig läkartitlar, trots a tt de kan ha haft många år kvar som studenter.

D e betitlade studenter som diskuterats i det här stycket räknades nästan alltid 
som vanliga m edlem m ar i studentnationerna. De behövde inte heller befinna 
sig i toppen av nationernas hierarki, u tan  kunde tillhöra någon av nationernas 
lägre klasser.187 Även om universitetets stränga hierarki också skiktade

182 W irilander 1964, s. 228-230; N orm an 1997, s. 203. Adolf Göran M örner, aktiv i 
studenrpolitiken under det tidiga 1790-talet, avancerade till exempel från sergeant till fänrik vid 
nio års ålder. Thom son 1959, s. 297. Leonard Fredrik Rääfs bror Adam, som läste vid universitet i 
början av 1800-talet, hade fått sin sergeantfullmakt som treåring. W retö 1990, s. 37, 40. Uppsalas 
landshövding Robert von Kraemer blev vid sex års ålder sergeant vid arméns flotta. Kraemer 1866, 
s. 17.

183 Se till exempel Arsenius 1924, s. 43-45.

184 Katalog v 1835.
185 Katalog v 1818, v 1825, v 1835, v 1845, v 1850.
186 Carl Fredrik Danelius var student i Uppsala under åren 1845-1847. Sedan var han under

läkare i Stockholm, bataljonsläkare och studerande vid Karolinska institutet innan han återkom 
till Uppsala 1849. Denna andra sejour vid universitetet varade i sex år, under vilken tid han också 
tjänstgjorde som koleraläkare på flera platser. Västgöta nations matrikel, U 901 b (s. 155), UUB. En 
liknande studiegång hade G ustaf Adam Ehrengranat. Västgöta nations matrikel, U 901 b (s. 35), 
UUB, och G ustaf Ferdinand Berggren. Västgöta nations matrikel U 901 b (s. 143), UUB. Jesper 
Gustaf Ernst Leijer hann under studietiden bland annat vara biträdande läkare på fregatten 
Göteborg 1848. Västgöta nations matrikel, U 901 b (s. 79), UUB. Under extrema omständigheter 
kunde också ynglingar som inte alls studerat vid universitet bli underläkare. Carl Johan 
Ekströmer berättar i sina memoarer att han antogs till underläkare på krigssjukhus 1808 trots att 
han endast var fjorton år gammal, hade tänkt bli jurist och om läkareyrket ”icke hade ringaste 
begrepp”. Ekströmer 1964, s. 44.

187 Huspredikanterna kunde räknas till studenternas lägsta klasser. Huspredikanten Johan 
Hellm an var till exempel recentior i Norrlands nation. Katalog v 1835. Till recentiorerna räknades 
också ibland de extraordinarie ämbetsmännen. Extraordinarie kammarskrivaren Carl Oscar
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studentkollektivet, gjorde inte äm beten eller äm betstitlar någon större skillnad i 
förhållandet till ”husfäderna” i det patriarkaliska akademiska fadersväldet. D et 
rådde under 1700- och 1800-talen visserligen inte total konsensus om vilka som 
borde räknas som studenter och än m indre om vad som borde u tm ärka en 
student. Inte m inst studentpolitikerna kunde, som Silverstolpe i exemplet m ed 
musikprocessen, ha andra åsikter i frågan än fadersväldets företrädare. M en 
detta spelar m indre roll för avgränsningen, eftersom det var de senares 
uppfattning som bestämde villkoren för studentpolitikens utform ning.

Förutom  de vanliga studenterna utan ämbeten räknas i den här avhandlingen 
även universitetets docenter och extraordinarie amanuenser till s tuden t
kollektivet. Så även de huspredikanter, extraordinarie vid verken, studerande 
med officersrang och liknande personer som vistades vid universitetet.

Zethrteus var recentior Stockholms nation, och extraordinarie notarien i Svea hovrätt Carl 
Herm an Tottie recentior i Uplands nation. Katalog v 1835. Extraordinarie kanslisten i Lantför- 
svarsdepartementets kansli Nils Ludwig Ramberg och extraordinarie kammarskrivaren i 
Statskontoret Axel Johan Printzenskjöld var recentiorer i Smålands nation. Katalog v 1845. 
Vårterminen 1850 hörde extraordinarie kammarskrivaren i Kammarkollegium H ugo H jalm ar 
Eisen till Stockholms nations recentiorer. Katalog v 1850. Detsamma gällde de unga officerarna. 
Underlöjtnanterna Johan Adam C ronstedt och Carl Fredrik Herm an Palmstjerna var recentiorer 
V ästm anlands-Dala nation respektive Östgöta nation. Katalog v 1835, v 1845. Fanjunkaren Philip 
Robert Hagström var pradiminarist -  inte ens egentlig medlem -  i Göteborgs nation. Katalog v 
1850. Observatorieamanuenser och extraordinarie biblioteksamanuenser räknades inte alltid till 
studentnationernas seniorer. Vårterminen 1845 hade Västmanlands-Dala nation två extra
ordinarie biblioteksamanuenser bland sina juniorer. Katalog v 1845. Observatorieamanuensen 
Pehr Herm an Magnus Schultz var junior i Södermanlands-Nerikes nation. Katalog v 1850. Det 
hände till och med att docenterna inte tillhörde nationernas högsta klass. Se docenten Segerstedt i 
Östgöta nation. Katalog v 1835.
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K A PITEL 3

Ö p p en  politik i fadersväldet

Fadersväldet utm anat
Till den akademiska patriarkalismen räknade Carl Jonas Love Almqvist 
akademiska konsistoriets skötsel av universitetets egendom . D it räknade han 
också konsistoriets inflytande över universitetsstadens allm änna angelägenheter 
sam t naturligtvis dess rätt att döm a korporationens m edlem m ar enligt den 
akademiska jurisdiktionen. ”M an må en gång lära sig”, m enade Almqvist, ”att 
alla dessa tusende exklusioner och privilegier icke varit illa, m en att de äro det.” 
K orporationer och privilegier hade en gång varit nödvändiga för att skydda 
såväl yrkesutövare som den ännu oupplysta allm änheten m ot klåpare och 
charlataner. M ed tiden hade rättssäkerheten ökat och allm änheten lärt sig att 
själv värdera produkter och åsikter. K orporationerna hade då fullgjort sin 
uppgift och behövdes inte längre. Almqvist ansåg ”i n ittonde seklet epoken vara 
inne för våra statsenskildheters upptagande i samhällets helhet.” Samhället, och 
i just detta fall även universiteten och professorerna, skulle tjäna på att de 
exklusiva rättigheterna och skyldigheterna avskaffades, och att var och en kunde 
ägna sig åt sitt egentliga yrke.188 I sin kritik av den akademiska patriarkalismen 
sällade sig Almqvist alltså till kritikerna av universitetets privilegier.

O ckså studentnationer och inspektörer hörde enligt Almqvist till den 
akademiska patriarkalismen. I och med att inspektörerna valdes av nationen 
hade systemet drag av vad han kallade ”det fria fadersväldet”, vilket han 
kontrasterade m ot ”det orientaliska fadersväldet” där patriarkerna vann sin 
position endast genom  ålder och börd. D ärem ot var det ett problem  att den 
akademiska ungdom en knappast kunde göra sig av m ed sin inspektor, om  han

188 Almqvist 1840, s. 76-145. C itat s. 126 f. Också examen och betyg betraktades av Almqvist 
som rester från den tid då ett skrå behövdes för att intyga att en hantverkare inte var undermålig. 
De kunde därför avskaffas, vilket skulle bereda professorerna tid till undervisning och forskning. 
Studenterna skulle genom examinas borttagande skaffa sig kunskap de verkligen trodde sig 
behöva, i stället för att bara läsa till examen.
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visade sig vara undermålig. Därtill stod han för högt över dem  i status. 
Inspektor fyllde dock enligt Almqvist inte längre någon viktig funktion i 
nationen. H an träffade inte sina underordnade särskilt ofta, och studenten 
kunde lika gärna ty sig till någon annan professor för a tt få faderliga råd. 
Inspektorsskapet hade således blivit till ”tom form alism ”.189 Enligt Almqvist var 
den akademiska patriarkalismen egentligen inte farlig utan snarast löjlig.190

På hösten 1844 utgavs en anonym  skrift betitlad Hemliga anteckningar om 
Upsala Akademi, med det uttalade syftet att ”framlägga allt det ruttna, som så 
herrligt frodas inom m urarne af staden vid Fyrisån”.191 Författare var Johan 
Adolf T hurgren, en ung ämbetsman som nyligen avlagt sin magisterexamen i 
U ppsala.192 Almqvists åsikter om den föråldrade organisationen fick stöd av 
T hurgren .193 D ärem ot vände sig Thurgren m ot Almqvists bagatelliserande av 
farorna med det akademiska fadersväldet. S tudentnationerna var enligt 
Thurgren en källa till förtryck, och inte sällan hade studenter tvingats lämna 
universitetet för förseelser som ”ingen världslig m yndighet skulle ens hafva 
belagt med ett öres böter”. Vad gäller just inspektörs inflytande påpekar 
Thurgren att han, med sin m akt över bland annat betyg och stipendier, kunde 
förfölja eller gynna studenter efter eget gottfinnande.194 Thurgren fick medhåll 
i ett lokalblad, som pekade på att studenter i nationens och inspektörs rätts- 
utövning kunde dömas till avbön, åthutning eller relegation utan att få tillfälle 
att försvara sig. D ärm ed erkändes inte samma rättigheter för studenter som för 
andra medborgare, och däri låg enligt tidningen ”det mest despotiska elementet 
i nationsinrättningen”.195

Andra var mer positiva till fadersväldets relativt informella rättsskipning. 
Ostgöta nation använde typiskt nog familjeanalogier då m an försvarade sin rätt 
att utesluta m edlem m ar som straff för upprepade småförseelser, utan juridisk 
bevisning i varje enskilt fall. Studenterna var, enligt nationens resonemang, inte 
barn, men de var inte heller vuxna. Universitetets konsistorium  fungerade 
därför både som världslig domstol, då man bestraffade brott, och som fäder, då 
professorerna genom uppm untran  och varningar försökte förebygga dessa. 
Genom  inspektoraten hade en del av den sistnäm nda uppgiften flyttats till 
nationerna. N ationen liknades vid en brödraskara där de äldre vakade över de 
yngres beteende, och att undersöka alla små förseelser juridiskt var för sig ”vore 
att inom familje-kretsen flytta dom ar-stolarna”. Dessutom  var nationen ”en

189 Almqvist 1840, s. 115-126, 145 f. Citat s. 146.
190 Almqvist 1840, s. 133.
191 Thurgren 1844, s. 3.

192 Biografiska uppgifter om Thurgren i Månsson 1954.
193 Se kapitel 5.

19^ Thurgren 1844, s. 47-67. C itat s. 51. Se även ]. H. Lovén till L. J. Lovén 16. 5 1847, E 6745, 
RA.

193 ”Recension” (forts), Thorgnyn. 2 1845.
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Corporation, som uppvuxen på samma jord, bildar en enda slägt, sinsemellan 
förbunden genom  gemensamma band af kärlek och enighet”. Studentnationen 
var liksom andra korporationer ”en organisk kropp, där varje besm ittad lem 
sprider sitt gift ända till roten af det helas existens”. D ärför borde den ha rätt att 
utesluta en medlem som genom upprepade små förseelser förverkat 
korporationens förtroende.196 Nationens anförare i denna sak var dess kurator, 
publicisten W ilhelm  Fredrik Palm blad.197 H an blev sedermera professor, och 
kom även då att vara försvarare av fadersväldet. U nder 1840-talet var han Fiende 
till S tudentföreningen.198

Både fadersväldets belackare och dess försvarare betonade alltså det 
informella i dess rättskipning. I den här avhandlingen är det av intresse hur 
fadersväldet handskades med ett specifikt problem , nämligen politiserande 
studenter och politiskt färgade konflikter mellan studenter och lärare. Åt det 
ägnas första delen av kapitlet.

Nationsprotokollen som maktmedel och som källa

O m  man vill undersöka konflikter mellan lärare och studenter, är nations
protokollen en viktig källa, men det finns en del källkritiska problem  att ta 
hänsyn till då ett händelseförlopp rekonstrueras eller tolkas m ed hjälp av 
protokollen. U nder det senaste decenniet har det skrivits flera historievetenskap
liga verk i Sverige med dom böcker som huvudsaklig källa. I arbetet med dessa 
har det fram gått att rättegångsprotokollen inte säkert återger vad som faktiskt 
sades i rätten ens då det skrivna har form av direkta återberättanden.199

N ågot liknande skulle kunna sägas om  nationsprotokollen. D et är till och 
med alldeles uppenbart att de användes som maktm edel och att de lades tillrätta 
i efterhand. Studenter kunde be att i efterhand få saker tillagda eller strukna i 
protokoll från konfliktfyllda möten, vilket inspektor ibland tillät och ibland inte 
tillät.200 V id åtm instone ett tillfälle förklarades också att om  en bestraffad 
student gjorde avbön inför hela nationen, skulle alla de för honom 
kom prom etterande protokollssidorna avlägsnas från nationens handlingar. Han

196 Ö N P  25. 6 1821 (s. 81-83. C itat s. 82 f), U 822 f, UUB. Andra betonade att nationerna i
disciplinärt hänseende endast var instrument i konsistoriets händer. ”O m  den akademiska
N ationsinrättningen”, Frey 1844 (häfte XIX), s. 317 f. Signaturen ”- E D - ” står enligt Uggla 1924, s. 
26 för adjunkten C. E. Zedritz.

197 Ö N P  30. 31821 (s. 71), U 822 f, UUB.

198 Se kapitel 5.
199 Se till exempel Ågren 1998, s. 78 f; Andersson 1998, s. 47 f.
200 FN P ^ IgIg> 2. 6 i8r8, U 79, UUB. Naturligtvis kunde också slarv leda till att

protokollen nedtecknades för sent, då man ”ur m innet framdragit de då kringströdda och aflägsna 
ämnena, hvilka, utan ordning sammanfattade, blifvit på ett vårdslöst och stympadt sätt 
antecknade”. Ö N P  26. 3 1823 (s. 121), U 822 f,.UUB.
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gjorde ingen avbön, och sidorna finns kvar i protokollsboken,201 men det är 
omöjligt att veta i vilken utsträckning spår av andra konflikter försvann på detta 
sätt.

Protokollen skulle ge en officiell bild av nationens verksamhet, och det är 
ingen överdrift a tt påstå a tt de i princip utgjorde ”the public transcript” vad 
beträffar interaktionen mellan nationsmedlemmarna. Ibland kan konflikter som 
nämns i andra källor lysa med sin frånvaro i de justerade protokollen.202 I de 
fall konflikter märks i protokollen, är det också påfallande hur ofta inspektörs 
och hans lierades agerande beskrivs som värdigt, förlåtande och klokt i största 
allmänhet. Protokollen är således väl lämpade för undersökningar av den 
formella och repressiva delen av fadersväldets politiska system. D e invändningar 
som ovan rests m ot användandet av ”the public transcript” som källa till de 
underordnades åsikter och agerande, måste därem ot beaktas vad gäller 
nationsprotokollens bild av studenternas agerande.

Ö ppna konflikter om skyldigheter gentemot nationen

E tt av nationsprotokollens vanligaste teman är studenternas ovilja att fullgöra 
sina skyldigheter gentem ot nationen. I kapitel 4 undersöks hur studenterna 
genom undanflykter tidvis lamslog de påtvingade så kallade disputations- 
övningarna. D ärem ot hände det nästan aldrig att någon öppet vägrade lyda 
nationsstadgarna. En student som 1811 anklagades för att avsiktligt ha strun ta t i 
att respondera under en disputationsövning drabbades av hårdast tänkbara 
straff: uteslutning ur nationens gemenskap. A tt medvetet bryta m ot nations
stadgarna liknades vid att ”beskratta” dem, och landsm annen ansågs im plicit ha 
förklarat sig inte längre vilja ingå i nationen.203

D et var först under 1840-talet som det förekom något öppet ifrågasättande av 
kraven på nationsstadgarnas efterlevnad. Kritikerna riktade främst in sig på 
frågan om frivillighet. A tt man underkastade sig nationens lagar då m an skrev 
in sig var enligt dessa e tt underm åligt argument, då inskrivningen ju inte var 
frivillig. Som ofrälse var m an tvungen att vara inskriven i nationen för att få

201 V D N P 20. 4 1811, U i n 5 g, UUB. Avlägsnande av sidor i protokollsboken föreslogs också i 
försöken att skyla över en konflikt i Ö N P  2. 2 1830 (s. 6), 3. 2 1830 (s. 7—11), 4. 2 1830 (s. 13), U 
822 g,.UUB. I protokollsboken införde kuratorerna justerade protokoll. Riesenfeld 1977, s. 120. 
Det var i samband med justerandet som önskemål om ändringar framkom, se till exempel FN P 
15. 4 1818, U 79, UUB.

202 Se till exempel Hylander 1930, s. 73-81.
2°3 V D N P 20. 4 1811 (s. 107-112. C itat s. 109), 31. 5 1811 (s. 115), U 1x15 g, UUB; Thorell 1933, 

s. 50.
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visras vid universitetet. N ationen borde inte kunna kräva att en tvångsansluten 
landsm an följde lagar som kunde ”vara både ursinniga och löjliga”.204

D enna diskussion, som främst fördes i tidningar och småtryck, har också 
läm nat spår i nationsprotokollen. Samuel Robert Engwall protesterade i 
V ästm anlands-D ala nation m ot föreslagna skärpta straff för den som 
försum m ade inbetalningar till nationen. Eftersom studenten var tvungen att 
ingå i nationen, måste han helt enkelt underkasta sig ”en barbarisk och löjlig 
lagstiftning”. En liknande skärpning av påföljderna för att ha uteblivit från 
landskap ansåg samme landsman vara ett hån m ot ”det sunda m ennisko- 
förståndet”. D et enda skälet till att besöka landskapsm ötet var ju att ”helsa och 
helsas af Inspektor” samt att diskutera på förhand kända ämnen. De som ansåg 
sig ha intressen att bevaka borde frivilligt infinna sig, m edan det kunde stå 
övriga fritt att avstå från m ötet, och finna sig i de närvarandes beslut i den 
aktuella frågan.205 Engwalls inlägg överensstämmer -  ibland nästan ordagrant -  
m ed de åsikter i frågan som förfäktades i Thurgrens redan näm nda Hemliga 
anteckningar om Upsala akademi. D en senare gick emellertid ett steg längre, och 
såg plikten att betala för uteblivna hälsningar som ett bevis för att inspektors- 
befattningen var allm änt hatad.206

Anders Florén visade m ot bakgrund av korporationssam hällets sönderfall hur 
verksamheten i studentnationerna under framför allt 1840-talet blev jämlikare 
och mer frivillighetsbaserad.207 Arbetet med nya stadgar diskuterades ideligen 
på nationssam m ankom sterna. I slutet av undersökningsperioden blev nationen 
m er ett forum  för diskussion än det varit tidigare. M en mer övergripande 
opposition m ot lagarnas anda, som Engwalls, var mycket ovanlig. M ed 
reservation för att Engwall åtm instone formellt sett kom m enterade lagar som 
ännu inte godkänts, är det ändå anmärkningsvärt att han på nationen kunde 
föra den principiella diskussionen om rätten att tvinga studenter att följa en 
”löjlig lagstiftning”. K nappt 40 år tidigare ledde, som sagt, m isstanken att man 
”beskrattat” lagarna till uteslutning ur nationens gemenskap, vilket tydligt 
belyser den utveckling Florén pekat på. I de allt vanligare ordväxlingarna i 
nationerna kunde det någon enstaka gång hända att inspektor kritiserades, 
vilket i V ästm anlands-D ala nation ledde till att han hotade lämna sin 
befattning.208

204 Thurgren 1844, s. 52 f  (citat s. 53); ”O m  den akademiska N ationsinrättningen”, Frey 1844 s- 
297-327 (häfte XIX), s. 318; ”O m  den i Upsala ifrågavarande Studentföreningen” (forts.), Corre- 
spondenten 15. 4 1846. Diskussionen gällde inte minst de omtvistade disputationsövningarna

205 V D N P 12. 10 1850, U 1115 h, UUB.

206 Thurgren 1844, s. 56.
207 Florén 1989, s. 48 f.
208 V D N P 21. 10 1840, U 1115 h, UUB.
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Ö ppna konflikter med inspektor

A tt inspektor öppet motsades var annars mycket ovanligt. I de tre nationer jag 
undersökt v ittnar protokollen endast om en handfull sådana konfrontationer 
under hela undersökningsperioden. I den lilla finska nationen uppflam m ade 
under vårterm inen 1818 en konflikt som till sist blev så allvarlig att nationens 
medlemsantal halverades. På ett möte i mars detta år presenterades nya 
nationsstadgar, vilka utarbetats av en grupp som tillsatts av nationens inspektor, 
Per von Afzelius. Enligt de nya stadgarna skulle nationens m edlem m ar vara 
indelade i olika klasser, liksom i universitetets övriga nationer. Dessa klasser 
skulle vara seniorer, juniorer och recentiorer. Inspektor inform erade också 
landsm ännen om  vilka som av honom  utsetts till vad. De österbottniska 
studenterna sade sig emellertid ogilla både de nya stadgarna och inspektörs 
tilltag att avsätta den sittande kuratorn, detta till den grad att de tänkte läm na 
nationen om inte de nya stadgarna ändrades enligt deras önskemål. Inspektor 
hotade då att frånträda sitt ämbete och samma dag meddela rektor det 
inträffade, vilket för tillfället tystade oppositionen.209

Enligt Carl Axel G ottlund, som stödde inspektörs nyordning, grundade sig 
österbottningarnas indignation på att de själva, som utgjorde nationens m ajor
itet, i och med reformen skulle förlora sitt överläge i röstantal till m inoriteten, 
som de för tillfället låg i fejd m ed.210 Vare sig det var detta eller deras 
”demokratiska åskådningssätt”211 som låg bakom österbottningarnas agerande 
så riskerade de sin akademiska existens genom att öppet säga em ot inspektor.

D et följande nationsm ötet fick en rättegångsliknande karaktär. D e enskilda 
landsmännens uppträdande vid förra landskapsmötet kunde få konsekvenser för 
hela deras fram tid, och då protokollet skulle justeras diskuterades hur vars och 
ens agerande skulle tolkas. Den tjugotreårige Vilhelm G ranlund, som varit den 
mest aktive i oppositionen m ot inspektor, bad att få sina uttalanden strukna ur 
protokollet. D etta tilläts inte av inspektor, som också avkrävt G ranlund  en lista 
med de tolv personers nam n som uppgivits omfatta den senares åsikt. Dessa 
ställdes nu inför valet att underskriva stadgarna eller uteslutas ur nationen.212

O sterbottningarna gjorde ett försök att få ingå i M edelpads och Jäm tlands 
nation, vilket gillades av denna nations studenter men hindrades av dess 
inspektor. Konsistoriet vägrade sedan att låta osterbottningarna bilda en egen 
nation och underströk att de hade att välja på att skriva under stadgarna, ansluta

209 FNP 24. 3 1818, U 79, UUB; Leinberg 1891, s. 96-98; Heinricius 1911, s. 25 f.
210 G ottlund 1864, s. 220-225; Heinricius 1911, s. 23-25; Tarkiainen 1993, s. 54.
211 Heinricius 1911, s. 24. Enligt Tarkiainen ”kämpade” osterbottningarna ”tappert inför den 

mäktige universitetsrektorn för den akademiska friheten”. Tarkiainen 1993, s. 55.
212 FNP 15. 41818, U  79, UUB.
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sig till en svensk nation -  om nu någon var beredd att ta em ot dem -  eller 
genast läm na Uppsala. Flera valde det sistnäm nda.213

A tt inspektor verkligen avgick till följd av landsm ännens uppstudsighet 
hände i de undersökta nationerna endast en gång under perioden. Händelsen är 
visserligen exceptionell, men den säger en hel del om hur öppna utm aningar av 
inspektor uppfattades. Enligt G ustaf Svanberg, som studerade i Uppsala på 
1820-talet, var Ö stgöta nations majoritet, till vilken Svanberg själv hörde, under 
lång tid  i opposition m ot nationens äldre ledam öter. De senare kallades av 
Svanberg fosforisterna, då dess ledande personligheter hörde till den litterära 
kretsen med samma beteckning.214 Ivar H ylander har kallat det segdragna grälet 
”en fosforismens avskedsfejd med liberalismens förposter”, och det verkar ha 
uppfattats ungefär så av åtm instone fosforisterna.215 Efter ett handgemäng 
mellan parterna tog inspektor ställning för fosforisterna. H an varnade opposi
tionen och gav enstaka namngivna personer skrapor, vilket var en sorts formell 
bestraffning. Några landsm än -  framför allt docenter och adelsmän som alltså 
inte behövde vara inskrivna i nationen för att få vistas i staden -  u tträdde då ur 
nationen, och flera studenter passade på att föroläm pa inspektor.216

D e föroläm pningar som i protokollen bara är antydda finns återgivna av ett 
anonym t ögonvittne. De kretsade kring hur inspektor ansågs ha missbrukat sin 
makt. En bestraffad landsm an frågade efter hur han, som blivit döm d ohörd, 
kunde överklaga sin dom , varvid inspektor svarade att han fattat sitt beslut och 
att inget forum  för överklagan fanns. En annan student yttrade då att ”[t]re 
dom stolar, hvarifrån ingen appell finnes, har jag hört omtalas: Guds, konungens 
och den allm änna opinionens, men icke visste jag, att H err Professorns var den 
fjerde”.217 Händelsen blev snabbt känd och om talad även i Stockholm , inte 
m inst bland prästerskapet, som efter vad Svanberg förm odade utm ålade de 
uppstudsiga östgötarna som republikaner.218

N är nationens m ajoritet sedan ville återinbjuda dem  som utträ tt och ändra 
beslut som inspektor fattat i fosforisternas favör, uppfattades det som en öppen 
utm aning av inspektörs auktoritet, en utm aning som måste bem ötas.219 
Inspektor samlade nationen och höll en straffpredikan, i vilken han förklarade 
att ”en sådan ton af uppstudsighet och m otsträfvighet” var helt oacceptabel.

213 G ottlund 1864, s. 225-228; Heinricius 1911, 27 f.
214 Svanberg 1949, s. 162; Hylander 1930, s. 67-86. O m  den litterära krets som kallades 

fosforister, se senast Söderlund 2000.
215 Hylander 1930, s. 67 f  (citat), 76.
216 Ö N P  11. 11 1829 (s. 406-415), U 822 f; Hylander 1930, s. 98-100.
217 Falk 1885, s. 99. Enligt Hylander 1930, s. 30 var ögonvittnet troligen P. J. Emanuelsson, 

som hörde till de bestraffade oppositionsmännen. Den citerade studenten var Henric Bernhard 
Palmser. Han blev sedermera liberal-rabulistisk publicist och utpräglad universitetskritiker. 
Liedman 1991, s. 213 f.

218 Svanberg 1949, s. 163; Hylander 1930, s. 88 f.
219 Ö N P  1. 2 1830 (s. 3-6), 2. 2 1830 (s. 6), 3. 2 1830 (s. 7-11), U 822 g, UUB.
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H an krävde att en gång för alla få veta om nationen utan alla förbehåll ville 
underkasta sig hans beslut. D å det visade sig att en överväldigande m ajoritet 
inte var beredd att göra så, lämnade inspektor sitt äm bete.220 N ationens bägge 
partier förliktes efter ingripande av universitetets rektor,221 men det är uppen
bart att den avgångne inspektorn och den fosforistiska m inoriteten betraktade 
sig som förfördelad.222 Händelsen är unik i det avseendet att inspektor faktiskt 
avgick, men innan m an konstaterar att de oppositionella östgötarna lyckats i 
sina strävanden, bör det påpekas att fadersväldets repressiva system inte 
stannade vid formella bestraffningar. Till detta skall jag snart återkom m a.

N ationspro to kollen vittnar alltså mycket sällan om några konflikter i den 
öppna interaktionen mellan lärare och studenter. D et betyder inte att några 
sådana konflikter inte förekom, bara att de inte hörde till den officiella bilden 
av interaktionen, en bild som lärarna i egenskap av överordnade styrde. De 
fåtaliga exemplen på öppen konflikt visar att sådana konflikter var oförenliga 
med fadersväldets ideologi, och inte kunde lämnas utan åtgärd.

Formell repression

Vid universitetet kunde studenterna bestraffas av sina lärare på flera olika sätt. 
Förutom  den redan behandlade akademiska jurisdiktionen hade studen t
nationerna sina egna övervakningssystem.223 D et påpekades emellertid i 
samtiden att nationerna i disciplinärt hänseende endast var konsistoriets för
längda arm .224 V anartiga studenter tillrättavisades i första hand av nationens 
kurator. O m  ingen bättring ägde rum inblandades inspektor och den övriga 
nationen. Till sist kunde en student i värsta fall uteslutas ur nationen.225 Varken 
konsistoriet eller någon m yndighet i staden hade emellertid några m öjligheter 
att fånga in och bestraffa ett större antal studenter. Vid befarade politiska 
oroligheter kunde landshövdingen påpeka att han inte hade resurser att stoppa 
studenterna, om de öppet ville manifestera sina åsikter.226

D et kan tyckas att fadersväldet inte hade särskilt stora repressiva befogen
heter, och att det därm ed är missvisande att anlägga ett m aktperspektiv av det

220 Ö N P 26. 2 1830 (s. 16-19. C itat s. 16), U 822 g, UUB. Se även Falk 1885, s. 100; Hylander 
1930, s. 100 f.

221 Ö N P 2. 31830 (s. 19), U 822 g, UUB; Falk 1885, s. 100 f.
222 Några avsade sig sina nationsämbeten och inspektor lämnade igen en gåva han fått av 

nationen, förklarande att den ”ej nu för honom  hade något värde”. Ö N P 13. 3 1830 (s. 20 f), 16. 3 
1830 (citat s. 22),.U 822 g, UUB. Se även Svanberg 1949, s. 165; Hylander 1930 s. 102.

223 Florén 1989, s. 35-38; Geschwind 2001, s. 174.

224 Ö N P 25. 6 1821 (s. 81-83), U 822 f, UUB; ”Om  den akademiska N ationsinrättningen”, Frey 
1844 (häfte XIX). Signaturen ”-E D -” står enligt Uggla 1924, s. 26 för adjunkten C. E. Zedritz. Jfr 
Thurgren 1844, s. 64-66.

225 Finska nationens lagar (s. 25 f), U 77, UUB; Falk 1885, s. 93; Florén 1989, s. 38.
226 Grape 1924, s. 195.
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slag som Scott förespråkar på undersökningen. M en fadersväldets repressiva 
m öjligheter låg på ett helt annat plan. Studenten behövde knappast frukta 
någon fysisk bestraffning eller att vid första förseelsen utsättas för någon sträng 
form ell dom. Faran låg i stället i att de straff som faktiskt utdelades hade en 
betydligt vidare verkan än man i förstone kanske föreställer sig, och, framför 
allt, i den informella m akt de akademiska fäderna hade över studenternas 
fram tid. Studenterna behövde inte göra sig skyldiga till något formellt bro tt 
eller få något formellt straff för att få sin fram tid förstörd. Som exemplet m usik
processen kom m er att visa, hade konsistoriet dessutom relativt fria händer att 
utan hänsyn till allmän lag bestraffa studenter med misshagliga åsikter. D et 
ligger utanför avhandlingens syfte att kartlägga det akademiska konsistoriets 
arbete, eller nationernas moraliska övervakning. M en för att ytterligare belysa 
studenternas agerande skall några exempel ges på vilka följder den formella och 
informella repression ansågs ha. O m  man skall förstå varför studenterna 
vanligen inte uppträdde öppet med några politiska åsikter, är det också 
nödvändigt att förstå vad de trodde sig kunna riskera om  de gjorde det.

Förutom  att misshagliga studenter av nationerna kunde bötfällas, relegeras på 
kortare eller längre tid  och strykas ur nationsm atrikeln kunde de bestraffas 
genom  det så kallade nationsbetyget. Nationsbetyget var ett intyg som 
studenten fick av nationen då han lämnade universitetet. G enom  detta skulle 
fram tida arbetsgivare förvissas om att studentens seder och studier vid universi
tetet varit goda.227 Nationsbetyget var ytterst viktigt för en students hela 
fram tid. D et påpekades i Studentbladet att nationsbetygen nådde ”alla rikets 
ämbetsverk och att ett underhaltigt nationsbetyg kan stänga en ynglings hela 
fram tid”.228 En östgöte beklagade sig 1821 över sitt dåliga nationsbetyg samt 
över a tt han strukits ur nationens matrikel. Straffet hade ”i det stora samhället” 
sin motsvarighet i förlust av medborgerliga rättigheter och landsflykt, och 
betydde i praktiken samma sak i det lilla. N u  fanns inget hopp för honom  att 
kunna vigas till präst.229 Nationsbetygen var ytterligare ett maktm edel i 
inspektörs hand m ot uppstudsiga studenter, vilket bekräftas av det redan 
näm nda bråket mellan österbottningarna och finska nationens inspektor. Då de 
uteslutna österbottningarna bad att få ut sina nationsbetyg, skulle betyg också 
delas u t till en landsman som inte haft något med bråket a tt göra. Den 
sistnäm nde fick snabbt ett nationsbetyg ”efter vanligt form ulär”, medan de 
uppstudsiga österbottningarna fick ”ett särskildt af Inspector uppsatt”.230

227 Florén 1989, s. 42.
228 ”O m  Pradiminarist-väsendet”, Studentbladet 14. 2 1846. Se även Ö dm ann 1898, s. 51 f.

229 Ö N P 15. 3 1821 (s. 48), U 822 f, UUB.
230 FNP 6. 6 1818, 17. 6 1818 (citat), U 79, UUB. Inspektörs makt över nationsbetygen 

betonades av V astm anlands-Dala nations inspektor, som, tillfrågad om nationsbetygskommittén 
var ”en moralisk domstol eller råd åt Inspector”, förbehöll sig rätten att ändra betygen om han 
fann det nödvändigt. V D N P 9.12 1843, U 1115 h, UUB.
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När universitetets rektor ställde österbottningarna till svars för sin vägran att 
godkänna de nya nationsstadgarna, var han tydlig då han förklarade att deras 
framtid stod på spel. O m  de inte gjorde sin inspektor till viljes skulle rapporter 
om deras uppträdande sändas inte endast till universitetets kansler, utan  också 
till Kejserliga universitetet i Åbo. Rektor bad dem ”derföre betänka hvad 
följderna häraf skulle blifva; sam t att de i och med detsam m a icke m era hade att 
påräkna något skydd vid universitetet”. Underkastade de sig inte inspektörs vilja 
kunde de inte vara kvar i Uppsala, och rektors påpekande om Åbo betydde att 
de kunde få svårigheter också vid detta lärosäte.231

Informell repression

De flesta studenters fram tid låg i statlig tjänst. M ajoriteten ham nade efter 
studierna inom kyrkan eller blev civila äm betsm än.232 M ånga tjänstetill
sättningar skedde eller bekräftades vid hovet, och att ha goda kontakter vid hov 
och ämbetsverk var nödvändigt för karriären. E tt exempel på hur nära knutet 
till personliga relationer befordringsväsendet ansågs vara, är det under Karl XIV 
Johans regeringstid ofta kritiserade så kallade Braheväldet. M an m enade att 
kungens gunstling M agnus Brahe mer eller m indre personligen skötte framför 
allt befordringsfrågorna i riket.233 Detta var för övrigt ett internationellt 
fenomen. Enligt Sheldon R othblatt ökade visserligen studieresultatens betydelse 
för de engelska studenternas fram tida samhällsposition fram em ot m itten av 
1800-talet, men för studenten var det alltjämt viktigast att under studietiden 
skaffa ett nätverk av inflytelserika patroner.234

För att återvända till Uppsala kunde en viktig sådan allierad i fram tida 
tjänstetillsättningsfrågor vara nationens inspektor. Eftersom så många studenter 
eftersträvade kyrklig tjänst, valde nationerna gärna teologiska professorer till 
inspektörer. Dessa ansågs kunna hjälpa sina yngre landsmän i karriären. 
Professorerna hjälpte också sina elever till informatorstjänster, så kallade kon
ditioner.235 Sam tidigt kunde inspektor vara en mäktig fiende. M ånga studenter 
var för sin överlevnad vid universitetet beroende av stipendier och inform ators
tjänster. A tt ha fiender högre upp i den akademiska hierarkin kunde vara 
ödesdigert i det avseendet. I den redan näm nda striden i Ö stgöta nation 
försökte till exempel inspektor få över sådana studenter till sin sida som stod i

231 Större konsistoriets protokoll 6. 5 1818 (s. 216), kansliets arkiv. AI: 234, UUA, UUB; 
G ottlund 1864, s. 225-228 (citat s. 226 f); Heinricius 1911, 27. Uppgifter om straffade studenter 
skickades till systeruniversitetet i Åbo också under 1600-talet, för att förhindra att dömda 
studenter bytte universitet. Geschwind 2001, s. 173.

232 Carlsson 1973, s. 212 f.

233 Heckscher 1933, s. 300-308. O m  hur Gustaf III och kungafavoriten Elis Schröderheim på 
ett liknande sätt kunde styra tillsättningen av prästtjänster, se Lenhammar 2000, s. 161-164.

234 Rothblatt 1997, s. 153.
235 Lindroth 1976, s. 138-140.

60



beroendeförhållande till honom  dels genom fattigdom  och dels genom att de 
läste hans äm ne.236 D et stod ju honom  fritt att föreslå stipendiater och att 
godkänna eller underkänna sina studenter. D et var också, som vi skall se i den 
kollektivbiografiska undersökningen, studenter som inte var lika beroende av 
lärarnas välvilja som hade störst möjlighet att politisera.

En betydande del av repressionen skedde på denna informella nivå. De 
akademiska fäderna förstod att utnyttja studenternas oro för a tt ham na i onåd 
på högre ort. De östgötar som tillhörde m ajoriteten kunde knappast känna sig 
säkra på att ha gått vinnande ur striden, även om de formella besluten talade till 
deras fördel. Inspektörs argum ent var fulla av implicita ho t om  fram tida m ot
gångar, och de oppositionella studenterna var m åna om att tvätta bort ryktet 
om och spåren av sin uppstudsighet i nationen.

Som exempel på det förstnäm nda kan inspektörs sista tal till nationen 
nämnas. H an uppm anade studenterna ”att afstå från den uppstudsighet som ni 
hittills wisat. Jag behöfver ej säga Eder alla följderna af att fram härda deri.” 
Bland annat hade de att förvänta sig ”obehagliga förhållanden till den 
Akademiska styrelsen”, med vilken de snart nog skulle ”invecklas i en m ängd 
olägenheter hvarur all Eder ihärdighet icke förmå[r] att åter utweckla dem ”.23/ I 
stridens inledningsskede hade en av oppositionsm ännen förlöjligat kurator, då 
denne läste upp ett m eddelande från rektor, dock utan att själva m eddelandet 
ifrågasattes. Inspektor tog upp incidenten och inskärpte att en föroläm pning av 
kurator, när han läser upp förmaningar från rektor, också är kränkande m ot 
rektors myndighet. Förm aningen får sin typiska knorr: ”ett sådant förfarande, 
om det komme till Rectors kunskap med skäl skulle ådraga H err M agistern 
ledsam het”.238

Som exempel på de oppositionella östgötarnas oro kan nämnas att de 
bokstavligt talat ville avlägsna spåren av striden i nationsprotokollen, vilket 
dock inte tilläts.239 Dessutom fick rektor, för att en förlikning skulle vara 
möjlig, lova att förstöra en anklagelseskrift som inkom m it till honom  från 
fosforisterna, och som ansågs kunna skada de oppositionella studenternas fram
tid .240 Belysande är också G ustaf Svanbergs oro under ett besök i Stockholm för

236 Falk 1885, s. 98. Att använda studenter som var i behov av stipendier som angivare var en 
maktteknik som användes redan på 1600-talet. Geshwind 2001, s. 75.

232 Ö N P  26. 2 1830 (s. 16-19. C itat s. 17), U 822 g, UUB.
238 Ö N P  11. 11 1829 (s. 414), U 822 f, UUB.

239 Ö N P  2. 2 1830 (s. 6), 3. 2 1830 (s. 7-11), U 822 g, UUB. Också den mest uttalat 
oppositionelle i finska nationen bad att få protokollen förstörda 1818. FNP 15. 4 1818, U 79, UUB. 
De som stått på inspektörs sida i striden ville å andra sidan ha detta förtydligat i protokollen. 
FNP 3. 6 1818, U 79, UUB. I östgötarnas fall bör det dock också nämnas att en förstörelse av
protokollen kunde ha fått för dem gynnsamma följder i besättningen av nationsämbeten.

240 Falk 1885, s. 101.
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att skvallret om hans roll i nationsgrälet skulle nå kronprinsens öron. H an fann 
sig till och med nödsakad att hota med förtalsåtal.241

H ot om att förstöra de studenters fram tid som satte sig upp m ot universi
tetets hierarki var inte något som bara förekom i sam band med bråket bland 
östgötarna. E tt i lärdom shistorien bekant exempel på hur personer m ed 
obekväma åsikter kunde m otarbetas i karriären är filosofen Benjamin H öijer.242 
N är hans vän Silverstolpe fem år efter musikprocessen sökte tillstånd av G ustaf 
IV Adolf att inrätta ett undervisningsinstitut, förklarade kungen utan  omsvep 
att Silverstolpe, med tanke på vad som inträffat i Uppsala, inte skulle få något 
tillstånd.24^

Deras situation var inte unik, och när den öppna studentpolitiken brö t fram 
på bred front ett halvt sekel efter det att H öijer stört ordningen i staden, var 
studenternas rädsla för att få den egna framtiden förstörd av intrigerande 
professorer utbredd. Erik G ustaf Geijer som var rektor under skandinavism ens 
storhetstid stoppade enligt kungens önskan en studentfärd till K öpenham n. 
Resan hade planerats så att den inte skedde i studenternas nam n, och att var 
och en reste som privatperson, och inte som representant för studenterna vid 
universitetet. Geijer hade därm ed ingen formell rättighet att i egenskap av 
rektor lägga sig i planerna. I stället var hans budskap fyllda av underliggande 
hot om att resenärernas fram tid skulle spolieras, och någon gång talade han i sin 
upprördhet klarspråk. Geijer hotade, under ett möte som kom att kallas ”den 
geijerska frukosten”, en av resenärerna med att hans uppstudsighet skulle 
rapporteras till kungen, och antydde att hans ekonomiska stöd från 
Vitterhetsakademien skulle dras in.244 Också de som öppet stödde den så 
kallade Studentföreningen ansågs äventyra sin framtid på grund av m otviljan 
”på högre o rt” m ot föreningen.245

241 Svanberg 1949, s. 163 f; Hylander 1930, s. 89.
242 Se framför allt Liljekrantz 1912. I synnerhet anklagelserna om ateism formade Höijers 

rykte. Han framställs 1847 mer eller mindre som djävulsdyrkare av Lovén i korrespondensen m ed 
fadern. Lovén uppskattade Höijer som filosof, men kunde också berätta att Höijer och hans 
vänner ”under de gräsligaste hädelser [brukade] göra sig en ära af att profanera helgedom en”. 
Helgedomen var Uppsala domkyrka, i vilken de tog sig in. Därefter placerade de en punschbål på 
altaret och skålade med Djävulen vid m idnatt. J. H. Lovén till L. J. Lovén 25. 11 1847, E 6745, RA 
och, om Höijer som filosof, J. H. Lovén till L. J. Lovén 15. 3 1849, E 6745, RA.

245 G. A. Silverstolpe till A. G. M örner 1805-03-22, Esplunda arkiv, vol. L151, RA.
244 ”Förklaring rörande Köpenham nsfärden”, Thorgny 23. 5 1844; Sylwan 1914, s. 215. Geijer 

var annars mån om att framhäva sin faderliga mildhet: ”Jag är hitkommen hvarken för att gifva, 
eller -  märken det väl! -  för att framföra befallningar. Jag har kommit för att gifva ett välm ent 
råd.” ”Inrikes”, Thorgny 9. 4 1844.

245 ”Något om en Student-Förening”, Upsala 24. 3 1846. På sätt och vis var makthavarnas 
informella repression en motsvarighet till de underordnades maskerade politik. Den har 
emellertid införts i detta kapitel eftersom det är studenterna, och i detta fall följder av deras öppna 
politik, som är i fokus.
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Geijer försökte alltså med informella medel förhindra att studenterna 
manifesterade politiska åsikter. D et var han inte ensam om bland de akademiska 
fäderna. Året efter Geijers ingripande m ot studenttåget till Köpenham n 
planerades en stor vårkarneval av studenterna. Den kom m itté som ansvarade för 
förberedelserna kallades till Fahlcrantz, som då var universitetets rektor. Enligt 
Thorgny försökte han försäkra sig om att ”politiska eller akademiska dagens 
frågor ej blifva kom iskt behandlade” under studentkarnevalen.246

Att politisera kunde alltså för studenter innebära att en fram tida karriär gick i 
stöpet. M en också att alltför mycket fördjupa sig i vissa läroäm nen kunde 
innebära ett risktagande i det avseendet. D et är lätt att föreställa sig den då 22- 
årige H enric Lovéns obehag, då han under en bal på Uppsala slott fattades i 
armen av ingen m indre än kronprinsen. Tronföljarens budskap var kort men 
kärnfullt: ”D u lärer ha blifvit en sådan sjudjefla Hegelian. M en akte dig! Satan!” 
Också hans bror prins Oscar visade inför studenterna sin misstänksam het m ot 
filosofi i allm änhet och m ot Hegel i synnerhet.247

Förlåtelse och fadersvälde

I forskningen hävdas ibland att studenterna i allm änhet behandlades ganska 
m ilt av fadersväldet, liksom att den egna jurisdiktionen gav dem en ovanligt stor 
frihet.248 D et finns inget i det genomgångna nationsm aterialet som talar em ot 
uppfattningen att de akademiska lärarna behandlade slarviga, försumliga, 
bråkiga och onyktra studenter med faderligt överseende. M an var medveten om 
att ”hastig ungdom s yra kunde medföra hela framtidens fö rderf’,249 och ville 
ogärna bestraffa studenterna. I stället ursäktades deras beteende m ed ungdom 
lighet och obetänksam het, och i regel försökte man reda u t problemen 
in ternt.250 Även då det gick så långt att studenterna faktiskt bestraffades, var 
korporationen noga med att påpeka att de efter avtjänat straff åter kunde ingå i 
dess gemenskap. E tt typiskt exempel är då tre studenter uteslöts på en term in ur 
V ästm anlands-D ala nation 1828. De hade visserligen, förklarade inspektor, 
”förbittrat den faderliga upsigts befattning” han innehade. M en han försäkrade

246 ”Inrikes”, Thorgny 25. 4 1845.
247 J. H . Lovén till L. J. Lovén 18. 11 1849, E 6745, RA. Till sin lättnad finner sig Lovén senare 

vara tagen till nåder. J. H. Lovén dll L. J. Lovén 27. 11 1849, E 6745, RA. Delar av 1840-talets 
svenska studentpolitik var inspirerad av Hegel. Holm berg 1946, s. 63 f; Tarschys 1949, s. 250 f, 
276-278, 286; N ordin 1987, s. 282 f, 292, 300, 390-393.

248 Sylwan 1914, s. 51; Geschwind 2001, s. 158 och där anförd litteratur. Se även delkapitlet 
”The young m an’s entry into University: newly won freedom” i David Tjeders kommande 
avhandling (2003). Uppfattningen att studenterna särbehandlades fanns kvar också efter den 
akademiska jurisdiktionens avskaffande, vilket belyses av ett Strindbergcitat som Tjeder lyfter 
fram: ”Det som var brott för ’brackan’ var lek och upptåg för studenten”.

240 Ö N P 29. 10 1788 (s. 456), U 822 d, UUB.
250 Se till exempel Ö N P 14. 9 1820 (s. 28), U 822 f, UUB.
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att de vid återkom sten till universitetet ”kunde hafwa att påräkna af H r 
Inspector samma faderliga ynnest och af landsm ännen samma broderliga 
wänskap som föru t”.251

D et gäller emellertid endast de studenter som förde ett vilt leverne eller bröt 
m ot nationens lagar utan att öppet ifrågasätta dem eller utm ana den akademiska 
hierarkin. O m döm et kan inte utsträckas till att omfatta de studenter som  uttalat 
politiserade och ifrågasatte akademiska eller andra m aktförhållanden.252 Också 
sådana studenter kunde förlåtas, men den rådande hierarkin måste då alltid 
erkännas av de uppstudsiga själva. Jag skall nu återvända till de redan näm nda 
exemplen på uppstudsighet. D å finska nationen sam m anträdde i början av juni 
1818 var visserligen de flesta österbottningar uteslutna, men de var ändå på 
inspektörs uppm aning närvarande. Inspektor förklarade att han ogärna tog till 
åtgärder som kunde förstöra deras framtid. Fortfarande kunde det tillåtas dem 
att underskriva stadgarna och återkom m a till nationen, men emedan de ”så ofta 
och så d jupt föroläm pat honom ” kunde detta inte ske utan att inspektor 
förärades en ”högtidlig reparation” från deras sida.253 H är fram träder faders- 
väldet tydligt. D en akademiske läraren skulle visserligen vara sträng och 
befallande men också uppfostrande och förlåtande i sin relation till studenterna. 
Också studenter som utm anade den akademiska hierarkin kunde i viss m ån 
förlåtas, men aldrig utan att den hierarkiska ordningen återställdes.

Den student av V ästm anlands-D ala nation som uteslöts för att ha vägrat 
respondera på en disputationsövning hade också möjlighet att få stanna i 
nationen, genom att ”anständigt och utan förbehåll” förklara sin tillgivenhet för 
densam m a.254 D et var knappast själva förseelsen som orsakade det hårda 
straffet. A tt studenter försum m ade nationsdisputationer var mycket vanligt.255 
Allvarligare var att han anklagats för att ha visat förakt för, rentav ha 
”beskrattat”, nationens lagar och inte förmåtts till reservationslös avbön.

Vad beträffar det stora grälet i Ö stgöta nation 1830 fick universitetets rektor 
de oppositionella att erkänna att det stred m ot lag och ordning att verkställa 
beslut som fattats av nationens majoritet, om de inte överensstämde med 
inspektörs vilja.256 D etta erkännande var nog ett viktigt skäl till a tt de 
oppositionella fick som de ville i inspektorsfrågan.

251 V D N P 4. 6 1828 (S. 292 f), U 1115 g, UUB.
252 Se även Skoglund 1991, s. 38. Också i politiskt laddade sammanhang hände det emellertid 

att studenter sökte vädja till universitetsdomstolens faderliga mildhet. En av de anklagade i 
musikprocessen, Nils Petter H ulth in , sade sig inte känna till att han begått något brott, ”och om 
jag skulle uti formaliteterne af okunnighet förgå mig, wiste jag med säkerher at jag til Dom are 
ägde dessa goda Lärare, som m ed en faderlig öm het öfwerse de fel, som ynglingen blott af 
oförfarenhet, ej af upsåt m ot dem  kan begå”. Handlingar i det a f  tilförordnade actor... s. 77.

253 FNP 3. 6 1818, U 7 9 , UUB.
254 v p)N P  20. 4 1811 (s. 107-112. C itat s. 112), 31. 51811 (s. 115), U 1115 g, UUB.

255 Se kapitel 4.
256 Falk 1883, s. 101.
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Att universitetskorporationen inte kunde ha sam m a överseende med 
studentpolitiken som med studenters busliv tydliggörs av diskussionen om de så 
kallade studentkonventen våren 1793. I konventen samlades studenter för att 
diskutera allmänna frågor. Konventisterna tog också avstånd från den 
traditionella studentrollen. U nder konventens korta livstid uteblev alla bråk 
mellan studenter och gesäller sam t mycket av fylleriet bland studenterna. A tt 
döm a av kom m entarer från studenthåll föredrog de akademiska m yndigheterna 
ett våldsamt studentliv framför samhällsengagemang och nyktra studenter.257 
Förhållandet belyses i ett ironiskt förmaningstal i studentkonventet den 9 
februari 1793. Talaren hävdade att ungdomens försök att skaffa sig en 
upplysning som inte tillkom den -  allt i skydd av ett förrädiskt lugn på gator 
och torg -  förtjänade betydligt hårdare straff än hundratals gesällers eller 
fönsters sönderslående. O m  studenterna ville slippa bestraffning, gjorde de bäst 
i att genast återfalla i den traditionella studentrollen:

Återtagen Edre förre Supwisor, siungen och skrålen på alla gator både morgon, 
midnatt och afton, så är jag öfwertygad derom, att efter en sådan wisad ångerfull 
förbättring all Eder förra brottslighet, som ni nu på en månads tid ådragit Eder 
skall blifwa glömd och förlåten, Edre trogne lärare skola med tårar intaga Eder i 
sitt förra beskydd, och ni skolen åter ärholla alla hederliga menniskiors kärlek, 
wänskap och agtning.258

A tt överheten föredrog våldsamma studenter framför politiserande visas också 
av hur ärkebiskopen och tillika universitetets prokansler försökte lugna G ustaf 
III genom att hävda att ryktena om  politiserande studenter i själva verket 
syftade på traditionella slagsmål mellan studenter och gesäller. Efter skandalen 
med studentkonventen var m an noga med att betona att bråk och buller inte 
hade någon politisk underton .259 Också under det studentpolitiskt aktiva 1840- 
talet kontrasterades den politiskt intresserade studenten m ot den obekymrade, 
fulle slagskämpen, och liksom under 1790-talet antyddes det att akademiska och 
andra myndigheter föredrog den senare.260

Bilden överensstämmer väl med den som Konrad H . Jarausch tecknat av 
1800-talets tyska studentrörelser och akademiska jurisdiktion. Dryckenskap och 
allmänt rumlande resulterade där så gott som alltid endast i varningar, medan 
därem ot politisk verksamhet i vid bemärkelse ledde till tidsbegränsad eller evig

257 Grape 1924, s. 194, 205, 207-210; Jonsson 1990, s. 50.

258 Grape 1924, s. 209.
259 Grape 1924, s. 186, 227; Ambjörnsson 1989, s 16 f. Att driften med, och våldet mot, borger- 

skapet och dess ungdomar, gesällerna, avtagit förklarar Ambjörnsson m ed att ”de nya 
bråkmakarna stod helt främmande för en mentalitet som gjorde narr av det borgerliga samhälle, 
vars talesmän de istället ansåg sig vara.” C itat s. 17.

260 ”Blad ur en Dagbok under Studentfärden till Köpenhamn i juni månad 1845 af Arw. Aug. 
Afzelius”, Upsala 16. 6 1846 (se även Sylwan 1914, s. 230); ”Bref från landsorten”, Upsala 13. n  
1846.
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relegation.261 James C. Scott betonar att i ett strikt hierarkiskt samhälle är också 
de dom inerande fångna i sin roll, såtillvida att de förväntas upprätthålla  
m aktordningen genom att ständigt försvara och manifestera den rådande 
hierarkin.262 Ö ppna ifrågasättanden av en lärares auktoritet inom  den patriark- 
aliska korporationen var i praktiken en utm aning av hela den lokala 
m aktordningen. Ö ppna politiska anspråk av ungdom ar i ett patriarkaliskt sam 
hälle var i praktiken en u tm aning  av hela samhällets m aktordning.

Storpolitiken kom m er till Uppsala 

Studenterna som tidningsläsare

Till den så kallade dubbla revolutionen (den politiska och den industriella) har 
litteraturvetaren K urt Johannesson velat lägga ytterligare en, som också 
sammanfaller tidsmässigt m ed den här avhandlingens undersökningsperiod, 
nämligen skapandet av ”en m odern offentlighet”.263 M ånga forskare har 
tilldelat pressens framväxt en nyckelroll i denna revolution. G enom  tidningar 
och pamfletter involverades fler och fler m änniskor i den offentliga politiska 
diskussionen, antingen som läsare eller som publicister. I det offentliga sam talet 
formades en allmän opinion. Av sam tiden omtalades denna opinion som en ny, 
icke grundlagsstadgad, statsm akt, konkurrerande med den etablerade stats
maktens åsiktsmaskineri av kungörelser och maktrepresentationer. G enom  
Stockholmspressens ökande spridning i landsorten och landsortstidningarnas 
saxade artiklar från andra landsändar fick läsarna kännedom  om förhållanden 
såväl i huvudstaden som i andra delar av Sverige. Därmed blev det offentliga 
samtalet i allt högre grad ett nationellt offentligt samtal.264

Som framgick i avhandlingens inledningskapitel ansågs allm änt att en 
flyttning av universiteten till Stockholm  skulle föra den studerande ungdom en 
närmare huvudstadens politiska liv. D etta var ett av de konservativas argum ent 
m ot en flytt, medan många liberala av samma skäl var för densamma. M en m an 
behövde inte flytta till Stockholm  för att ta del av rikspolitiken. G enom  
tidningarna tog också studenterna i Uppsala och Lund allt mer del i det 
nationella politiska samtalet, främst genom  läsning och genom att andra skrev 
om vad de företog sig. M en i slutet av undersökningsperioden utgavs i Uppsala

261 Jarausch 1974, s. 548 f.
262 Scott 1990, s. 10 f, 45.

263 Johannesson 1988, s. 43.

264 O m  formandet av ett nationellt offentligt samtal, se Nordm ark 1989; Höjer 2001, s. 44-58, 
129-131. Den allmänna opinionen var ett problematiskt begrepp, som tidvis hade en negativ klang 
av pöbeluppburet skvaller. Se Johannesson K. 1988; Rosengren 1999, s. 82-87.
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också några tidningar m ed rötter i studentvärlden. En sådan var Thorgny (1843— 
1845) och dess fortsättning Upsala (1845-1958).265 Båda behandlade stundom  
sådant som rörde studenter. Thorgnys utgivare, studenten G ustaf Thorsell, var 
enligt Upsala först i staden att ”bryta sig wäg för en frisinnad tidn ing” trots 
”förföljelseandan och häm ndlystnaden” i staden. På grund av sin tidning 
hamnade Thorsell i konflikt med de akademiska fäderna, tvingades läm na sin 
studentnation och satte hela sin fram tid på spel.266 T idningen Upsala 
karaktäriserades av sin egen redaktion ”en liberal landsortstidning i den mest 
konservativa småstad i hela Sverige”.267 Upsalas tongivande skribent och 
sedermera redaktör var Johan O lo f Sundvallson. H an betraktades trots sitt 
redaktörskap som student. Enligt H enric Lovén var Upsalas redaktör ”en 
student av Vestmanlands nation”,268 och Claes H erm an Rundgren kallade den 
32-årige redaktören ”en gammal otäck studen t”.269

Upsalas starka förankring i studentvärlden till trots var artiklar om  studenter 
betydligt vanligare i Studentbladet (1845-1846). D enna tidning var, som nam net 
antyder, nästan helt ägnad studenternas intressen, och såväl redaktörer som 
medarbetare var studenter.270 Studentbladet \a r  enligt Åke H olm berg ett ”intet 
betydande organ”.271 Inte heller var det väl anskrivet i den sam tida etablerade 
pressen.272 M en åtm instone i studentkretsar tycks tidningen ha varit 
uppskattad, och den var påpassad av universitetets rektor.273 I Studentbladet 
diskuterades storpolitiska frågor flitigt, inte m inst konflikten mellan D anm ark 
och Tyskland.274 M en redan i första num rets program förklaring förklaras att 
”intet kan närmare röra oss” än universitetets interna frågor.275 Studenternas 
och universitetets organisation kom att bli ett återkom m ande tem a i tidningen,

265 Sylwan 1914, s. 135; Tarschys 1949, s. 77. I ”Till Prenumeranterne å T horgny”, Thorgny 30. 
9 1845 meddelar ansvarige utgivaren att han lägger ned sitt blad, men också att han överrens- 
kommit med utgivaren av nya tidningen Upsala, ”som om edelbart fortsätter Thorgny, och 
hvilken våra resp. prenum eranter behagade m ottaga såsom ersättning för den nu upphörda 
tidningen”. Även tidigare, i kretsen kring Silverstolpe, hade studenter och unga akademiker varit 
inblandade i tidningsutgivning, men det är först de nämnda 1800-talstidningarna som på allvar 
fördjupar sig i studentfrågor.

266 ”Inrikes”, Upsala 6. 2 1849. På att det var riskabelt att skriva i Thorgny tyder också en 
dementi från en misstänkt författare. ”Inrikes”, Thorgny 20. 5 1844.

267 ”Swar på Studenternas protest”, Upsala 4. 4 1848.
268 J. H. Lovén till L. J. Lovén 4. 8 1850, E 6745, RA.
269 Rundgrens hågkomster 2, T  1 db (s. 106), UUB. Jfr hänvisningar till Sundvallsons biografi i

bilaga 1.
270 Hjärne 1879, s. 148 f; Sylwan 1914, s. 231.
271 Holmberg 1946, s. 117.
272 Sylwan 1914, s. 231.
273 Hjärne 1879, s. 149 f; ö d m a n n  1898, s. 99 f.
274 Enligt Hjärne 1879, s. 148 var Studentbladet skandinavismens ”första offentliga organ i

pressen”.
275 ”Anmälan”, Studentbladet 2. 12 1845.
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precis som det under hela undersökningsperioden var studentpolitikens 
huvudproblem .

Studenterna hade tillgång till den växande offentligheten bland annat genom  
studentnationerna, som i regel höll sig med tidningar. D et gjorde de tre 
nationer som undersökts i avhandlingen, och i den mån nationen hade egna 
lokaler kunde också speciella tidningsrum  finnas. Östgöta nation beslöt 1838 att 
tidningarna skulle vara tillgängliga i tidningsrum m et varje eftermiddag, sam t att 
rum m et skulle möbleras, eldas dagligen, ”och skulle jämväl för upplysningens 
vinnande en större lampa anskaffas.”276 Ö stgötarna höll sig med tidningar långt 
före avhandlingens undersökningsperiod,277 och nationen prenum ererade 
snabbt på nya tidskrifter och tidningar. Ibland fattades beslutet innan 
utgivningen börjat.278 Bland de många tidningar nationen höll sig m ed kan 
nämnas att man i december 1778 ersatte Dagligt allehanda med den nystartade 
Stockholms Posten.22C> Kellgrens och Lenngrens Stockholms Posten var tidigt känd 
som speciellt kritisk m ot just Uppsala universitet, av redaktionen uppfattat som 
synnerligen efterblivet.280 Också övriga nationer, vilkas protokoll jag gått 
igenom, prenum ererade på Stockholms Posten.281 Att östgötarna var snabba att 
prenumerera på oppositionsm annen G ustaf Abraham Silverstolpes Journal för 
svensk litteratur är föga överraskande.282 Den då tjugofemårige Silverstolpe 
hörde till nationens ledam öter och var emellanåt dess kurator.283

U nder 1810-talet pågick den i litteraturhistorien ofta omskrivna striden 
mellan den gamla och den nya skolan, och flera av den senares främsta före
trädare var eller hade nyligen varit ledam öter av Östgöta nation i Uppsala 284 
N ationens ledamöter kunde följa striden också i pressen, då man från decem ber 
1810 höll sig med såväl Stockholm srom antikernas organ Polyfem som m ed deras 
motståndare P. A. W allmarks Journal för Litteraturen och Theatern.285

Företrädare för den gamla och den nya litterära skolan förenades i stor u t
sträckning under 1820-talet inför hotet från den liberala politiska oppositionen,

276 Ö N P 27. 10 1838 (s. 206); 1. 111838 (citat s. 209f), U 822 g, UUB.

"•77 Lindberg 1996, s. 133-135. Så gjorde även till exempel Uplands nation. Lewenhaupt 1877, s. 
113 f.

278 Ö N P 11. 12 1802 (s. 230), U 822 e, UUB; Ö N P  6. 12 1844 (s. 291), U 822 g, UUB.
279 Ö N P 9.12 1778 (s. 73), U 822 d, UUB.
280 Oscarsson 2000, s. 164.

281 VD NP 30. 11 1782 (s. 185), U  1115 f, UUB; FNP 20. 3 1791 (s. 25), U 79, UUB. 1 
Västmanlands-Dala nation karaktäriserades den som ”såsom bland flera tidningar mäst 
interessant”.

282 Ö N P 6. 12 1797 (s. 130), U 822 e, UUB.

283 Silverstolpe i:e kurator v 1794, v 1797, och 1799 samt bibliotekarie h 1795 och v 1798. 
Förtroendemän i nationerna och Studentkåren, s. 451, 453. O m  Silverstolpes litteraturtidningar se 
Östholm 2000, kapitel 4, s. 97 f, 134-146, 200-217.

284 Eriksson 1980, s. 203; Söderlund 2000, s. 90.
283 Ö N P 12. 12 1810 (s. 344), U 822 e, UUB.
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från 1820 manifesterad i tidningen Argus.286 Ö stgöta nation beslutade i 
december samma år att m an också skulle prenum erera på Argus,287 en tidning 
som för övrigt gärna kritiserade Uppsala universitet.288 Lars Johan Hiertas 
Aftonbladet var, bland mycket annat, den liberala universitetskritikens främsta 
språkrör, och tidningen gick regelmässigt hårt åt Uppsala universitet.289 
Östgöta nation inledde sin prenum eration på den omtalade tidningen i slutet av 
första utgivningsåret, 1830.290

Utöver en mängd lokalblad från Ö stergötland och Uppsala prenum ererade 
nationen bland annat även på den avfallne Geijers Litteratur-Bladet och på de 
redan näm nda Studentbladet och Thorgny,291 Också V ästm anlands-D ala nation 
prenum ererade på oppositionstidningar. Bland annat kan nämnas att nationen 
under den korta perioden av vidgad tryckfrihet 1792 höll sig med den radikala 
Patrioten.292 G ustaf Abraham  Silverstolpe såg till att även östgötarna 
prenum ererade på detta rabulistiska blad.293 En m indre nation som den finska 
hade inte ekonomiska möjligheter att hålla sig med någon stor mängd 
tidningar. D å det fördes på tal att förutom  Åbo tidning också prenum erera på 
någon svensk tidning, bestämdes att m an skulle bespara sig denna utgift, 
eftersom sådana tidningar kunde läsas i Uppsala läsesällskap.294

Uppsala läsesällskap, som öppnade sina dörrar 1798, tillhandahöll läsrum och 
en stor mängd tidningar, tidskrifter och böcker för sina m edlem m ar. En stor del 
av litteraturbeståndet utgjordes av nyhetsblad.295 Intressant för den här 
undersökningen är framför allt att en stor del av m edlem m arna faktiskt var 
studenter.296 D et fanns också andra sällskap som höll sig med periodiska 
skrifter, och som stod öppna åtm instone för somliga studenter. Claes H erm an 
Rundgren blev under studietiden m edlem i det så kallade Uppsala gille för att få 
tillgång till tidningar och litterära tidskrifter,297 och Studentföreningen erbjöd

286 Söderlund 2000, s. 39.
287 Ö N P  14. 12 1820 (s. 37), U 822 f, UUB.
288 W arburg 1905, s. 132; Segerstedt 1976, s. 233-237.
289 Sylwan 1914, s. 49; Tarschys 1949, s. 66; Lindroth 1976; s. 151; Blomqvist 1992, s. 134.
290 Ö N P  13. 12 1830 (s. 39), U 822 g, UUB.

291 Ö N P  i i . 12 1838 (s. 214), 6. 12 1843 (s. 273), 5. 12 1845 (s. 304), U  822 g, UUB

292 V D N P 17. 10 1792 (s. 320), U 1115 f, UUB. Patrioten var, enligt Christensson 1996, s. 121, 
den tidning som, under den så kallade Reuterholmska parentesen, ”åstadkom mest buller av alla”.

293 Ö N P  31. 10 1792 (s . 19), U 822 e, UUB.
2 9 4  p N p  j I 2  !8o6. A v  2 0 .  3 1 791  (s. 2 5 ) och 2 0 .  11 1 8 0 9  framgår dock att man ibland pre

numererade på bland annat Stockholms Posten. U 7 9 ,  UUB.
295 Sällskapets historia i W iberg 1958. Sällskapets litteraturbestånd i ö sth o lm  2000, s. in-123, 

294-300.
296 Dessa analyseras som kollektiv i kapitel 6.
297 Rundgrens hågkomster 1, T i da, UUB, s . 71.
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sina medlemmar ett betydande sortim ent av tidningar och vetenskapliga 
tidskrifter.298

Studenterna läste och lät sig påverkas av de tidningar de hade tillgång till. 
Tryckfrihetens inskränkning i decem ber 1792 orsakade politiska m anifestationer 
bland U ppsalastudenterna,299 och från 1800-talet finns gott om uppgifter om 
studenternas intresse för oppositionsbladen. D en romantiske skalden Johan  
Börjesson hade till exempel händerna fulla med att bekämpa ”Argusianism en” 
inom Göteborgs nation på 1820-talet,300 och östgöten G ustaf Svanberg hävdade 
att Argus lästes ivrigt och att m ajoriteten av studenterna sympatiserade m ed dess 
innehåll redan i början av näm nda decennium .301 Aftonbladet hade redan från 
starten 1830 en stor läsekrets bland U ppsalastudenterna.302 R udolf H järne, som 
studerade i Uppsala på 1830- och 1840-talen, menade att tidningen ”lästes med 
stor begärlighet” bland studenterna och orsakade ”lifligt m eningsutbyte i 
studentsam qväm ”.303 Talande nog höll sig Studentföreningen m ed två 
exemplar av Aftonbladet, m edan det ansågs räcka med ett exemplar av övriga 
tidningar.304 Aftonbladet var enligt H järne ”ungdomens tidn ing”, m edan den 
var avskydd av de akademiska lärarna.305 M en professorerna hindrade alltså inte 
nationerna från att prenum erera på Aftonbladet och andra liberala tidningar. 
U nder 1840-talet studerade H enric Lovén i Uppsala, och hans korrespondens är 
full av politiska utläggningar som direkt knyter an till tidningsartiklar han läst 
eller som allmänt diskuterats i studentkretsar. Symptomatiskt är att han direkt 
vid underrättelsen om februarirevolutionen 1848 begav sig till S tudent
föreningens lokaler. D är var redan fullt av folk som köade för att få läsa något 
nyhetsblad.306

Aftonbladets redaktör Lars Johan H ierta skrev i en självbiografi om  sin egen 
studenttid på 1810-talet. Enligt H ierta skiljde sig den tidens akademiska liv från 
de följande decenniernas genom  att det först inte fanns ”någon reflekterande 
tidningspress”. Nyheter från omvärlden nådde studenterna endast ryktesvägen,

298 Studentföreningens direktions sammankomst 17. 9 1846, 8. 12 1848, 11. 1 1849, U 1751 g, UUB.
299 Grape 1923.
300 Hippel 1921, s. 53 f.
301 Svanberg 1949, s. 318.

302 Svanberg 1949, s. 318; Svenson 1950, s. 130.

303 Hjärne 1879, s- l2&-
304 Protokoll vid Studentföreningens allmänna sammankomst 31. 10 1847, Studentföreningens 

direktions sammankomst i. 12 1848, U 1751 g, UUB.
305 Hjärne 1879, s. 126.
306 J. H. Lovén till L. J. Lovén 8. 3 1848. Se även J. H. Lovén till L. J. Lovén 12. 3 1846, 16. 5 

1847, 22. 3 1848, 29. 8 1849, 4- 8 1850. O m  den det rika tidningsbeståndet i Studentföreningen, se 
J. H. Lovén till L. J. Lovén 7. 10 1846, E 6745, RA. På ett liknande sätt verkar utbudet av 
tidningar i Akademiska föreningen i Lund ha speglat och påverkat studentopinionen där. Enligt 
Hellstenius 1997, s. 13 var i den lundensiska ”föreningens läsesal [...] de liberala tidningarna de 
ojämförligt mest lästa och kom att fungera som katalysator för aktivism.”
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och man fick hålla tillgodo m ed att läsa om  de litterära stridigheterna mellan 
den gamla och den nya skolan.307 Att H ierta fäste så stor vikt vid just pressens 
roll i förändringen av universitetsm iljön är knappast överraskande, då detta 
understryker hans egen betydelse. Genom gången i det här delkapitlet har 
emellertid visat att studenterna hade tillgång till de politiska bladen, och den 
ökade spridningen av sådana under 1820-talet och senare märks även i student
nationerna. Att studenterna påverkades av vad de läste framgår inte bara av 
ovan citerade uttalanden, utan också av att de själva sökte sig till den allmänna 
politiska diskussionen.

Ö ppet samhällsengagemang
Första gången U ppsalastudenterna lät tala om  sig på den nationella politiska 
arenan var under 1790-talet. Redan 1791 ryktades det att studenterna 
sympatiserade med franska revolutionen. D et berättades vid hovet att de sjöng 
Marseljäsen och spred nidvisor om den offentliga maktens representanter. I 
sam band med att den nyligen förordnade tryckfriheten kraftigt inskränktes strax 
före jul 1792 visade studenterna sitt missnöje, bland annat genom  att symboliskt 
begrava tryckfriheten. På nyårsdagen grundades de så kallade konventen. I dessa 
samlades studenter en eller två gånger i veckan, varvid de drack svagdricka och 
diskuterade allmänna äm nen. U ppgifterna om konventungdom ens antal vari
erar mellan 200 och 500, vilket kan jämföras med att det totala studentantalet 
vid denna tid endast var något över 500. I Stockholm väckte händelserna 
enorm t uppseende, och de uppm ärksam m ades också utanför landets gränser. 
H ertig Karl förbjöd konventen i början av våren 1793, och dess enda av trycket 
utgivna skrift beslagtogs.308

Skriften innehåller tal som är inspirerade av M ontesquieu och Rousseau, 
men också av Thorild. D et har påpekats att den inte innehåller några ”himla- 
storm ande tankar”309 och att innehållet är ”skäligen tam t och oskyldigt”.310 Att 
uttala sig bestämt om konventens idéinriktning är knepigt, eftersom denna enda 
källa till verksamheten trycktes som ett försvar för de redan förbjudna 
sammankomsterna. Enligt G ustaf Abraham  Silverstolpe, en av få kända 
konventister, bör skriften endast läsas ur det perspektivet.311 Ändå misslyckades 
man med att blidka m akthavarna. I det mest uppm ärksam m ade talet hävdades 
att svenskarna förtryckts av despotism i nära 700 år, ett påstående som 
naturligtvis inte föll i god jord vid hovet. Skriften innehåller också bland annat

307 Hierra 1901, s. 15.
308 Grape 1924; Lundh 1977; s. 164-185; Ambjörnsson 1989.

309 Ambjörnsson 1989, s. 24.

310 Grape 1924, s. 218.
311 Grape 1924, s. 214.
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tal om folkbildning och om  inskränkt provinsialism.312 Till det senare får jag 
anledning att återkom m a i sam band med att kritiken m ot studentnationerna 
diskuteras. V iktigt ur avhandlingens perspektiv är att studenterna genom 
konventen trädde fram med anspråk på att kunna påverka samhället utanför 
universitetet och de menade att detta skulle ske med opinionens hjälp.

M en politik diskuterades inte bara i konventen utan också i slutnare sällskap. 
E tt sådant var V itterhetssam fundet. Bland dess relativt få m edlem m ar fanns 
flera som under det följande seklet skulle kom m a att bli om talade av politiska 
skäl, och ännu mer påfallande var medlemmarnas inflytande inom  studen t
oppositionen i Uppsala under 1790-talet. Några författare har pekat på 
samfundets personliga och ideologiska kontakter med studentkonventen och 
kungam ördarnas kretsar och betraktat V itterhetssam fundet som en politisk 
sam m anslutning.313 A ndra har karaktäriserat det som politiskt harm löst, 
eftersom det till största delen ägnade sig åt litterära diskussioner.314 A tt 
samfundets litterära prägel inte nödvändigtvis ledde till något politiskt ointresse 
kom m er att framgå i kapitel 5.

Vitterhetssamfundets sekreterare, studenten G ustaf Abraham Silverstolpe, var 
inblandad i det mesta som det samtida Uppsala uppfattade som radikalt, och 
dyker gång på gång upp i undersökningen. Flera av Silverstolpes m enings
fränder, däribland filosofen Benjamin Höijer, var med i V itterhetssam fundet. I 
mars 1791 förespråkade i sam fundet den 17-årige Adolf Göran M örner en 
obegränsad tryckfrihet. Endast en usel regent och tyrann hade, enligt M örner, 
något att frukta av tryckfrihet.315 Silverstolpe höll i november sam m a år ett 
anförande om ”Lagars och Regerings-sätts inflytande på Folkslags C aracterer” 
som grundade sig på M ontesquieus idealtyper despoti, monarki och republik. 
Till skillnad från M ontesquieu förespråkade han republikens radikalaste form, 
”D em ocratic”.316

312 Grape 1924; Ambjörnsson 1989; Skoglund 1991, s. 23-28.

313 O lof Dixelius påtalade dessa förbindelser. Beträffande den ideologiska kopplingen till 
konventen betonade han ”[öjversstämmelsen i allmän åskådning mellan de två studentor
ganisationerna”. Dixelius 1953, s. 62, 116 (citatet). Än m er säker var Albert Wiberg, som pekade på 
att både G A Silverstolpe och A G Ekeberg , två av konventisternas ledare, var med i V itterhets
samfundet. På basis av detta konstaterades: ”M an skulle kunna säga, att konventen vore 
sammankomster, ordnade av W itterhets Samfundet och s. a. s. den offentliga, utåt riktade sidan 
av samfundets verksamhet.” W iberg 1958, s. 21. Kemisten Ekeberg hörde visserligen till 
Silverstolpes krets men jag har inte funnit något i Vitterhetssamfundets arkiv som tyder på att han 
även tillhörde det senare. Se även Lundh 1977, s. 149; ö sth o lm  2000, s. 248.

314 Gobom  1915, s. 138; Hägerstrand 1995, s. no .

315 Tanke- och Tryck-Frihetens Förswar. Av Adolf Göran Mörner. Bilaga till protokoll 28. 3 
1791, U 156, UUB; Thom son 1959, s. 302.

316 Utkast til Undersökning om Lagars och Regerings-sätts inflytande på Folkslags Caracterer. Av 
G ustaf Abraham Silverstolpe. Bilaga till protokoll 27. 11 1791, U 156, UUB. Kritik av Silverstolpe i 
Yttrande till protokollet den 27 now: 1791 rörande Undersökningen om Lagars och Regeringssätts 
inflytande på Folkslags Cararcterer, a f  Baron C. Fleming. Bilaga nr. 3, U 155. UUB.
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Ungefär sam tidigt kunde studenter och unga akademiker lyssna till den 28- 
årige kanslisten O lo f Sundels inträdestal i det lilla H istoriska sällskapet i 
Uppsala. Sundel kritiserade den gängse bilden av sam tiden som särskilt upplyst. 
D en ”sanna uplysningen” kunde enligt Sundel inte bedömas utifrån lärda 
skrifter, utan kunde endast mätas i ”wärkan af de så kallade uplystas inflytande 
på Allmänhetens grundsatser, seder och lefnadssätt”. En sådan allm ännare 
upplysning utvecklades långsamt, och stod egentligen stilla så länge samma 
regeringssätt och religiösa grundsatser efterlevdes.317

U nder åren 1787-1792 fanns också det Skytteanska kollegiet, i vilket studen t
er diskuterade politiska teser. Kollegiet skiljer sig från de tidigare näm nda 
samfunden genom att det var en akademisk inrättning som var knuten till 
universitetet. I kollegiet skolades blivande statsm än, och endast adliga studenter 
hade tillträde. Flera unga adelsmän som under 1790-talet gjorde sig kända som 
studentpolitiker hade deltagit i kollegiets m öten, där de under professor J. F. 
Neikters ordförandeskap bekantade sig med framför allt M ontesquieus 
texter.318

Sedan studentkonventen förbjudits 1793 fortsatte samhällsdiskussionen bland 
studenterna i privata och informella kretsar. En sådan krets var det mycket 
omskrivna matlag, som redan i sam tiden kallades Juntan. R unt H öijer och 
Silverstolpe samlades unga m än -  mest adliga studenter -  till m åltider kryddade 
med politisk diskussion. I kretsen återfinns flera personer som skulle göra sig 
bemärkta i rikspolitiken genom att avsäga sig adelskapet under riksdagen 1800 
eller genom sin inblandning i statsvälvningen 1809. Juntans direkta inflytande 
över Uppsalas studentvärld avtog sedan G ustaf Abraham Silverstolpe förvisats 
från staden i samband med den redan näm nda musikprocessen 1800.319

De närmast följande åren märks knappast något öppet samhällsengagemang 
bland U ppsalastudenterna.320 I m ilitären M agnus Björnstjernas posthum t 
utgivna anteckningar flnns emellertid en märklig uppgift om att de tog 
revolutionärernas parti 1809. I stor m ängd skall de, under ledning av studenten 
och sedermera Argusredaktören Johan Johansson, ha hjälpt en utsänd friherre 
Sparre att arrestera stadens landshövding.321 Författaren Bernhard von Beskow 
förnekar i sina memoarer att studenterna varit inblandade, men förtäljer a tt han

317 Inträdestal av O lof Sundel 18. 10 1792, U 164. UUB.

318 Karlbom 1964, s. 161-166.
319 W erner 1884, s. 278-281; Liljekrantz 1912, s. 84-98; Svenson 1950, s. 90-92; Dixelius 1953, 

s. 174-2x2; Karlbom 1964, s. 155-196; Lundh 1977, s. 206 f; Nilsson 1984 och Hägerstrand 1995.
320 Det var inte unikt för studentvärlden. Under de så kallade järnåren förekom knappt någon 

öppen samhällsdebatt. Tom  Söderbergs påstående att ”[ijngen fortsatt debatt om ståndssamhället 
har blivit påvisad från åren 1802-1808” är därvidlag talande. Söderström 1972, s. 46.

321 Björnstjerna 1852, s. 46 f. Björnstjernas uppgift refereras också i Söderberg 1974, s. 6; 
Vegesack 1995, s. 180.
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hemkallades från universitetet m itt i term inen, eftersom fadern ogillade student
ernas firande och politiserande i anledning av statsvälvningen.322

U nder 1810- och 1820-talen inföll vad Crister Skoglund har kallat en 
inåtvänd fas i Uppsalastudenternas historia. Studenterna var enligt Skoglund 
under denna tid maktens ”devota försvarare”.323 O m  man får tro Börjessons 
och Svanbergs ovan refererade uppgifter om ”Argusianismen”, sympatiserade 
visserligen många studenter med den liberala oppositionen åtm instone under 
1820-talet, men att döm a av nationsprotokollen var öppet samhällsengagemang 
ovanligt.324

Studenterna drog under 1830-talet återigen till sig maktens ögon. Gamla 
rom antiker i Uppsala beklagade den bland studenterna liberala andan, som 
Atterbom  härledde till Aftonbladets genomslag och till Geijers avfall från konser
vatism till liberalism 1838. Studenterna hyllade också polackernas uppror 1830— 
31, något som tolkades som en protest m ot den ryssvänliga svenska regim en.325 
M en det var 1840-talet som blev samhällsengagemangets stora decennium  bland 
Uppsalastudenterna. D en så kallade studentskandinavismen hade då stor 
betydelse för rikspolitiken, och den är den i forskningen mest uppm ärksam 
m ade av 1840-talets studentpolitiska företeelser. Skandinavismen syftade till en 
förening av de skandinaviska länderna. En åtskillnad har ofta gjorts mellan 
politisk skandinavism, som hade som m ålsättning att skapa ett enda land eller 
åtm instone en allians m ot yttre fiender, och kulturell skandinavism som främst 
var intresserad av att bekanta sig med grannländernas kulturarv. För den 
politiska skandinavismen var det tyska intresset för hertigdöm ena Slesvig och 
H olstein det prim ära problem et, men också Ryssland målades av vissa 
skandinavister upp som ett reellt hot, framför allt m ot Sverige.326

Skandinavisterna betraktade sig som en del av den allmäneuropeiska nation- 
alitetsrörelsen. På flera håll i Europa försökte folken lösa upp furstarnas riken 
och i stället formera sig efter vad man kallade en ”nationalitetsprincip”. 
Skandinavismen var alltså både ett försvar m ot de tyska nationalitetssträvandena

322 Beskow 1928, s. 92-94

323 Skoglund 1991, s. 29.

324 I nationernas protokoll återges knappast diskussioner om samhällsfrågor annars heller. 
M en i protokoll från perioder då öppet samhällsengagemang var vanligt bland studenter finns 
antydningar därom och förmaningar att upphöra därmed.

325 Svenson 1950, s. 130-132. Under hela 1800-talet var hyllningar av Polen likställda med 
revolutionär kritik av det ryska kejsardömet. Klinge 1988, s. 59. Vid tiden för Polens resning 1846 
höll östgötarna fest för prinsarna -  Oscar I:s söner som då vistades i Uppsala. Typiskt nog väntade 
m an med att fira händelserna i Polen tills festföremålen gått hem. J. H. Lovén till L. J. Lovén 12. 3 
1846, E 6745, RA. Se Klinge 1989, 176 om studenterna i Helsingfors och Polackernas resning 1846.

326 Holmberg 1946, kapitel 2-5; Svenson 1950, s. 132-141; Skoglund 1991, s. 30-33; Nilsson 
2000, s. 84 f. Holmberg hävdade att den politiska skandinavismen var mer utbredd i Lund än i 
Uppsala, som präglades av en kulturellt inriktad ”docentskandinavism”. Holmberg 1846, s. 61-67. 
Jfr dock Svenson 1950, s. 135, som menar att Holmbergs slutsatser var ”grundade på ganska svagt 
m aterial”.
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och ett uttryck för samma fenom en.327 Liksom många andra nationella rörelser 
under denna tid hade skandinavism en under 1840-talet också, i nationalliberal 
anda, sin udd riktad m ot inre konstitutionella förhållanden. Carl XIV Johans 
ryssvänliga politik ansågs gynna reaktionen, m edan en skandinavisk union 
skulle försvara den liberala reformverksamheten m ot såväl inre som yttre 
ryskhet, alltså feodalism.328 Sym ptom atiskt nog anklagas en kritiker av det så 
kallade Skandinaviska sällskapet i Uppsala för att vara ”en riktig Ryss: vid blotta 
ordet politik tyckes han genast se fram för sig revolutioner, thronom störtningar 
och blodbad”.329

Också i Studentbladet diskuterades hur reformer av konstitutionella för
hållanden hörde ihop med Skandinaviens yttre frihet. T idningen framhävde att 
”bondens förut skedda frigörande, inskränkandet af adelns m akt och den 
stigande bildningen hos medelklassen” i D anm ark gjorde att utvecklings
möjligheter fanns också där. Studentbladet frågade sig varför D anm ark ändå 
stod efter övriga Skandinavien i politisk utveckling. D en stora franska 
revolutionen hade enligt tidningen bidragit till ”att krossa feodalaristokratien 
och återuppbygga frihetens och folkväldets grundpelare” i stora delar av Europa. 
Så dock ej i D anm ark, och tidningen såg skälet till detta i de danska regenternas 
”ärfda och absolutistiska grundsatser”.330 D et fanns i D anm ark, med Student
bladets ord, ”blott en, hvars vilja har m ak t”.331 T idningen knöt Danm arks 
politiska utveckling till landets yttre ställning. D en danska nationens överlevnad 
var nödvändig för landets inre ”medborgerliga utveckling”. U tan politisk 
självständighet var inre politisk utveckling omöjlig, varför all kraft tills vidare 
måste ägnas åt att stödja det i och för sig absolutistiska D anm ark i konflikten 
med Tyskland.332

Skandinavismen var inte den enda samhällsrörelse som studenterna 
engagerade sig i under 1840-talet. V id en genomgång av studenten H enric 
Lovéns korrespondens slås man av hur intresserade han och hans vänner var av 
de europeiska frihetsrörelserna. I Stockholm s nation skålade han och de övriga

327 Holmberg 1846, s. 92 f, 159 f.
328 Holmberg 1946, s. 68 f, 126; Tarschys 1949, s. 263, 306; Grandien 1987, s. 17 f; Skoglund 

1991, s. 32; Hellstenius 1997, s. 11 f; Nilsson 2000, s. 85. Se Björnsson 1980 för en analys av själva 
argumentationslinjen.

329 ”Litteratur-bulletin”, Thorgny 9. 11 1843. Liknande formuleringar i ”Några ord till H r Mag. 
Rundgren i anledning af en uppsats i T idningen Freja för d. 24 N ov.”, Thorgny 30. 11 1843. Se 
även ”Reflexioner öfver en skandinavisk u n ion”, Thorgny 6. 11 1843 för ytterliggare exempel på 
Thorgnys reformvänliga skandinavism. Skandinaviska sällskapet var en kortlivad skandinavistisk 
sammanslutning, som mest bestod av studenter. Se kapitel 5.

330 ”H ur står det till i Danmark? II”, Studentbladet 17. x 1846. En liknande uppfattning hade 
Geijer, som 1825 ansåg att danskarna var ”som fria medborgare betraktade döda”. Geijer citerad i 
Jansson 1990a, s. 220.

331 ”H ur står det till i Danmark III?”, Studentbladet 24. 11846.
332 ”H ur står det till i Danmark?”, Studentbladet 2. 12 1845. Se även Holm berg 1946, s. 117, där 

August Sohlman pekas ut som författare av artikelserien ”H ur står det till i Danm ark” i sex delar.
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landsm ännen för det polska upproret 1846,333 och några dagar senare sörjde han 
upprorets ’ynkliga s lu t”.334 Lovén återger noggrant studenternas firande av 
franska februarirevolutionens u tb ro tt,335 och naturligtvis firade han ”D anm arks 
frigörelse” i S tudentföreningen.336 U nder decenniets sista år skriver han om  sin 
besvikelse över reaktionens seger i bland annat Ungern, Rom och Lom bardiet 
sam t på Sicilien.337

D en inrikespolitiska reformfråga som väckte störst engagemang bland 
studenterna rörde en förändring av den ståndsindelade riksdagsrepresenta- 
tionen. I Studentbladet hävdades ideligen att det gamla privilegiesamhällets 
sociala hierarki inte längre kunde anses gälla, och i ett num m er preciserades de 
grunder på vilka hierarkin i fram tiden borde vila. Först och främ st borde en 
persons karaktär och arbetsförmåga räknas, därnäst hans bildning och slutligen 
hans samhällsposition. D ärem ot erkändes inte rikedom och fram för allt inte 
börd som företrädesrättigheter: ”Hvad bördens rätt beträffar, så hör den till det 
förflutna, en hvar måste nu sjelf förvärfva sig sitt anseende, sitt inflytande, sin 
plats i samhället.”338 Sådan kritik av ståndssamhället fanns även i den tyska så 
kallade burschenschaftrörelsen, där studenterna försökte form ulera nya 
identiteter och ideal som var lämpade för medborgarsamhället.33^

Arbetet för en representationsreform  skedde i Sverige till stor del i de 
reformsällskap som grundades runtom  i landet våren 1848.340 I april inbjöds 
Uppsalas invånare till det lokala reformsällskapets första sam m ankom st. In 
bjudan vittnar om att gränsen mellan universitetet och den övriga staden över
skreds i sällskapet. Bland undertecknarna fanns nämligen åtta akademiska lärare 
(varav dock endast två var professorer) och inte m indre än 44 borgare (varav de 
flesta var handlande).341 Också studenter och gesäller deltog i sam m an
kom sterna.342 Förutom  att studenterna engagerade sig i representationsfrågan i 
tidningar och reformsällskap utsattes de fyra stånden för skämtsamt gyckel. I

333 J. H. Lovén till L. J. Lovén 12. 3 1846, E 6745, RA.
334 J. H. Lovén till L. J. Lovén 25. 3 1846, E 6745, RA.
335 J. H. Lovén till L. J. Lovén 8. 3 1848, E 6745, RA.
336 J. H. Lovén till L. J. Lovén 30. 3 1848, E 6745, RA.

337 J. H . Lovén till L. J. Lovén 29. 8 1849, 30. 8 1849, E 6745, RA. Studentkåren beslöt också 
om en offentlig sorgemanifestation för Ungern. Studentkårens protokoll 20. 8 1849, U 1755 b:i, 
UUB.

338 ”En blick på det närvarande och det förflutna”, Studentbladet 30. 6 1846. Artikeln är 
signerad R. H j-e ., vilket står för Rudolf Hjärne. Enligt Hjärne 1879, s. 148 f  var han en av 
tidningens flitigaste skribenter. Hjärne förespråkade också i Studentföreningen en reform av 
riksdagsrepresentationen och beklagade ståndssamhället i allmänhet. Hjärne 1848, s. 5.

33^ Dahlstedt 2001, s. 23 f.
340 Jansson 1985, s. 191, 220-222.
341 ”Inbjudning”, Upsala 20. 4 1848.

342 J. H. Lovén till L. J. Lovén 22. 3 1849, E 6745, RA; Hjärne 1879, s. 164.
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U ppsala förlöjligades ståndsriksdagen under studentkarnevalerna,343 och 
Thorgny meddelade att studenterna i Lund under ett litet karnevalståg gestaltat 
de fyra stånden, ”föråldrade och luggslitna, sam t ett par af dem med långa 
näsor”.344 D et liberala kravet att flytta universitetet till Stockholm hade också 
sina förespråkare i studentvärlden, till exempel i tidningarna Studentbladet och 
Thorgny.345 D et fanns bland U ppsalastudenterna överlag ett stort engagemang i 
rikspolitiken under dessa år, och vid universitetets riksdagsval 1850 omgavs 
konsistoriet av studenter, som var nyfikna på resultatet.346

Förmodligen var studentnationerna i någon mån arenor där samhälleliga 
frågor behandlades. U nder 1840-talet var Stockholms nation enligt stockholm 
aren H enric Lovén delad i två ”partier”: ett ”liberalt” och ett ”conservativ t”. D et 
sistnäm nda var i m ajoritet och ”det styrande partiet”. Stäm ningen beskrivs som 
”hätsk”, och eftersom Lovén tagit ställning för det liberala m inoritetspartiet 
befarade han att han inte skulle kom m a att väljas till junior i nationen.347 Av 
sådant märks dock nästan ingenting i studentnationernas protokoll, vilket kan 
bero på att samhällsdiskussioner inte fördes öppet, eller på att man inte låtsades

343 Stapelmohr 1948, s. 1930, 1933; Sjöberg 1999, s. 67 f, 78 f.

344 ”Inrikes”, Thorgny 4. 4 1845.
345 ”Recension” (forts), Thorgny 21. 2 1845; ”Hvad skulle en Theater kunna uträtta i Upsala?”, 

Studentbladet 3. 1 1845; ”Universitetet och hufvudstaden”, Studentbladet 22. 8 1846; ”Universitetet 
och hufvudstaden II”, Studentbladet 9. 9 1846; ”E tt Svenskt Nationaluniversitet”, Studentbladet 
23. 12 1846. M an bör kanske påpeka att tidningen i septemberartikeln viker av litet från sin 
vanliga linje och intygar att en flyttning till Stockholm skulle minska studenternas politiserande. 
A tt Studentbladet förordade en flyttning av universitetet till huvudstaden nämns också i Sylwan 
1914, s. 231. Se även N ordin 1987, s. 283 om Uppsalatidningen Intelligensblads syn. Inte sällan 
karaktäriseras 1800-talets universitetsdebatt som en strid mellan ett konservativt Uppsalaläger och 
ett liberalt Stockholmsläger. Se till exempel Lindroth 1976, s. 143 f. Även om det på sätt och vis 
stämmer, bör det påpekas hur stark Uppsalaprägel opinionen i själva verket också hade. För att ta 
de debattörer som nämndes i delkapitlet ”universitetens kris” som exempel, visar en jämförelse 
med bilaga 1 att flera av dessa inte bara studerat i Uppsala utan också varit aktiva i den alternativa 
sällskapssfären där. Benjamin Höijer var medlem i Vitterhetssamfundet i början av 1790-talet. 
Silverstolpe var initiativtagare till såväl Vitterhetssam fundet som Uppsala läsesällskap. Han var 
dessutom ordförande i studentkonventen. Lorenzo Hammarsköld var under sin studenttid 
medlem i Vitterhetens vänner och i Uppsala läsesällskap. I Uppsala läsesällskap hade också Argus 
redaktör och förre Uppsalastudenten Johan Johansson varit medlem. I den kom mitté som 
undertecknade den första av Richerts stridsskrifter m ot jurisdiktionen ingick före detta Uppsala
studenterna och medlemmarna i V itterhetssam fundet Adolf Göran M örner och Claes Fleming. 
Den senare hade dessutom varit medlem i Historiska sällskapet. I kom m ittén satt även Isak 
Reinhold Blom, som under sin Uppsalatid varit medlem i Franciskanerorden. Det kan också vara 
värt att påpeka att Stockholmsliberalismens och universitetskritikens galjonsfigur, Aftonbladets 
grundare Lars Johan Hierta, inte bara varit student i Uppsala utan också var född och uppvuxen i 
själva universitetskorporationen. Hans far var universitetets frisinnade räntmästare Carl Didrik 
Hierta, för övrigt en av Franciskanerordens mer aktiva medlemmar. Bilaga 1.

346 J. H. Lovén till L. J. Lovén 1. 9 1850, E 6745, RA.
347 J. H. Lovén till L. J. Lovén 21. 11 1847, E 6745, RA. Lovén var uttalat liberal, dock utan att 

tillhöra de mest radikala studenterna.
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om  dem i protokollen.348 Som genomgången ovan understryker, var det från 
och med 1790-talet snarare i sam fund utanför universitets patriarkaliska 
organisation som öppet samhällsengagemang återfanns. Förhållandet mellan 
studentpolitik  och studentorganisation ägnas två kapitel senare i avhandlingen.

U nder 1800-talet började studenterna använda nya m etoder för att hävda sig 
i den öppna politiska interaktionen. Den nya offentliga studentsången höjde 
studentgruppens status och blev ett medel att uttrycka idéer. D en var 
betydelsefull för studentkårens tillblivelse och för framväxten av en offentligt 
politiserande studenttyp. Enligt musikvetaren Leif Jonsson var studentsången 
under 1800-talets första hälft en del av en progressiv borgerlig offentlighet, 
m edan den senare under seklet blev i huvudsak konservativ och ceremoniell.349

En annan nyhet i studenternas politiska repertoar var de välregisserade 
utom husm anifestationer som blev vanliga under 1840-talet. Störst uppm ärk
sam het rönte de skandinavistiska så kallade studentm ötena, vid vilka 
studentsången var central.330 M assaktioner u tom hus hörde visserligen till 
studentopinionens m etoder under hela undersökningsperioden, men tidigare 
hade de varit tvetydiga och maskerade.351 M ed studentm ötena förhöll det sig 
helt annorlunda: Folkmassorna var kontrollerade och disciplinerade, öppna 
politiska budskap framfördes, och för att avsikten skulle bli helt tydlig utgavs i 
efterhand små häften där mötenas tal och skålar trycktes.352

U nder 1840-talet började studenter i allt större utsträckning torgföra sina 
åsikter i tidningar och småtryck, vilket gjorde att studentpolitiken dels blev en 
del av det allmänna politiska samtalet, som den som ville kunde ta del av, dels 
blev tydligare rent ideologisk. D et medförde i sin tur att förutsättningarna för 
maskerad studentpolitik förändrades radikalt, vilket skall belysas i nästa kapitel.

Av det öppna samhällsengagemanget bland undersökningsperiodens stud
enter har särskilt tre fenomen fångat historikernas intresse. Juntan, konventen 
och skandinavismen är tämligen omskrivna i framför allt äldre forskning, och 
jag har haft stor nytta av tidigare verk vad gäller deras koppling till nationella 
och internationella idéutvecklingen. I detta arbete betraktas emellertid Juntan , 
konventen och studentskandinavismen framför allt m ot bakgrund av den övriga 
studentpolitiken och universitetets sociala miljö. De var intim t förknippade 
m ed studenternas engagemang i andra frågor, inte m inst sådana som rörde det 
egna universitetets organisation, och liksom övrig studentpolitik utm anade de 
den patriarkaliska synen på vad ungdom  egentligen var.

348 Se dock Ö N P 9. 5 1844 (s. 280), U 822 g, UUB om hur skandinavistiska manifestationer 
orsakade debatt i Östgöta nation.

349 Jonsson 1990, s. 3 f, 9 f, 29 f, 68, 372.

350 Se Nilsson 2000 om studentm ötena och Sjöberg 1999 om 1840-talets studentkarnevaler.
351 Se kapitel 4.
352 Nilsson 2000.
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Professorerna och den förm ätna ungdom en
Litteraturhistorikern Bernhard Tarschys har noterat a tt frågan om studenternas 
rätt att uttala sig i samhällsfrågor från och m ed 1830-talet debatterades i Lund. 
Enligt Tarschys stod liberala åsikter om  yttrandefrihet ”i öppen konflikt med 
den konservativa uppfattningen om studentens obehörighet att under sin 
studietid  utöva politisk verksam het”.353 D et har redan fram gått att en sådan 
”konservativ uppfattning” om huldades också av professorer i Uppsala, och det 
är nu dags att fråga sig på vad den vilade.

U nder 1790-talet fanns naturligtvis en påtaglig risk att det gustavianska 
enväldet skulle slå ned på universitetet om  m an där anade någon opposition, 
vilket också skedde.354 Överhuvudtaget var universitetets ställning som privi
legierad korporation hotad under hela undersökningsperioden, varför man nog 
ogärna såg att det framstod som oförm öget att kontrollera sina studenter. A tt 
försöka göra gällande att den förm odade studentpolitiken i själva verket var 
traditionella bråk med gesäller var en naturlig taktik. Sådana uppgörelser var 
nämligen en nästintill accepterad del av det m anliga vuxenblivandet både 
tidigare och senare,355 och de hotade varken kungam akten eller den patriarkal- 
iska hierarkin. I nästa kapitel, som behandlar den maskerade politiken, visas hur 
professorer och konservativ press förnekade att studenterna alls var politiskt 
intresserade, när den liberala pressen på 1830- och 1840-talen nyfiket vände 
blickarna m ot Uppsala. Som redan näm nts hävdades åtm instone bland 
studenter också att professorerna föredrog fulla och bråkiga studenter framför 
nyktra och politiserande. Bakom fadersväldets behandling av politiserande 
studenter fanns för patriarkalismen och korporationssam hället typiska 
uppfattningar om relationen mellan ungdom  och politik, som det särskilt i tider 
av öppen konflikt hände att universitetets styresmän uttalade sig om.

N är studenternas sympatiaktioner vid Benjam in Höijers avresa 1800 
uppm ärksam m ats av universitetskanslern, fick filosofiprofessor Daniel Boethius 
anledning att kom m entera situationen. Boethius, som var inspektor för 
V ästm anlands-D ala nation, förmanade sina studenter på ett landskapsmöte. 
Enligt Boethius gick en skarp gräns mellan den tid  människan lär och den tid 
hon utövar. Studenterna, ännu lärande och ovetande om sanning och rätt, 
borde således helt avstå från politiken.356

353 Tarschys 1949, s. 190-197. Citat s. 190.
354 Se nedan s. 114 f. Den risken var än mer påtaglig i 1800-talets Finland, storfurstendöme i 

det ryska riket. I Åbo och senare i Helsingfors hotade varje uppträde bland studenterna att slå 
tillbaka på universitetets ställning, kanske till och med äventyra dess existens. Universitetet 
förklarade gång efter annan att buslivet var opolitiskt, medan polisen betonade det revolutionära 
elementet i studenternas bråkiga kultur. Klinge 1969; Klinge 1989, speciellt s. 82 f.

355 Se Geschwind 2001; David Tjeders kommande avhandling (2003).

356 Florén 1989, s. 43.
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Boethius uppfattning delades av mången akademisk lärare under 1800-talet. I 
Lund förklarade professor Carl August H agberg 1841 att en student inte ”genom 
någon sin opinionsyttring kan bidraga till styrande af samhällets angelägenheter, 
innan han sjelf vunnit genom allvarliga studier en manlig öfvertygelse”.357 
Längst gick kanske den konservative medicinprofessorn i Uppsala, Israel 
Hwasser. H an menade 1842 att den allt starkare föreställningen om 
”ungdom ens [...] utvecklingskraft” i kom bination med ett överdrivet emanci- 
pationsbegär i själva verket utgjorde den lära som skakat Europa under det 
senaste halvseklet.358 Också den forne studentpolitikern W ilhelm  Erik 
Svedelius varnade, då han som åldrad professor tog avsked från studenterna, för 
”ung förm ätenhet”. Visserligen är ungdom en framtidens herre, betonade Svede
lius, men riket skall icke besittas förr, än ungdom en upphört att vara ung”. 
U ngdom ens anspråk bör inte vara större än vad som rätteligen hör åldern till.359

A tt det bland de äldre fanns ett m otstånd m ot studenternas politiska anspråk, 
ett m otstånd som snarast hade att göra med uppfattningar om ungdom ens 
väsen och förhållande till det offentliga livet, var också studenterna själva 
medvetna om. En student klagar på ”ungdom ens fiender, som blindt hata varje 
dess lifsyttring och nästan tyckas önska, att m enniskan intill en viss ålder och 
lefnadsställning skall suspendera sin tanke och fria vilja”. Också andra, som 
vanligen var positivt inställda till ungdom en, hade vänt sig m ot den, då det 
handlade om politiska anspråk.360 Den för det patriarkaliska korporations- 
samhället typiska uppfattningen att ungdom en till sitt väsen var maktlös, 
återfanns alltså bland professorerna. Specifikt för professorernas syn var att det 
var ungdom ens bildningsmässiga om ognad snarare än dess ekonomiska 
beroendeställning som betonades.

Ungdom  som metafor för fram åtskridande och förändring
U nder 1800-talet började en ny uppfattning om  förhållandet mellan ungdom  
och politik märkas i Europa, framför allt bland universitetsstudenter och 
gymnasielever.361 I Tyskland blev ungdom  för första gången ett politiskt tema 
på 1810-talet,362 och på 1830- och 1840-talen talade man i Europa om ”det unga 
Tyskland, ”det unga Italien”, ”det unga Polen” och ”det unga Frankrike”.363

357 Hagberg citerad i Tarschys 1949, s. 197. Se även Runeby 1988, s. 83. Liknande åsikrer för
fäktades på 1830-talet av Tegnér. Jansson 1948, s. 330.

358 Runeby 1989b, 16 f. Hwasser citerad på s. 17.

359 Svedelius 1889b, s. 80 f. C itat s. 81. Se även Runeby 1989b, s. 35.

360 ”H ur står det till i Danmark?”, Studentbladet 2. 12 1845. Se även ”O m  Fennom anien”, 
Studentbladet 2. 12 1845.

361 Elkar 1995; Berggren 1995, s. 28 f.
362 Dahlstedt 2001, s. 22.
363 Elkar 1995, s. 69 f.
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Den tyske historikern Rainer Elkar m enar beträffande det unga Tyskland att 
”the watchword ’young’ had become a powerful symbol, a synonym for being 
liberal, free thinking, emancipated, non-reactionary”.364

U ngdom  har nog alltid använts som m etafor för förnyelse -  om än inte för 
förändring -  eftersom fram tiden vilar i dess händer. M en på 1840-talet slog 
bland studentpolitikerna en ny och politisk ungdom sbild igenom också i 
Sverige, och ungdom kom att användas som m etafor för faktisk förändring av 
samhället.365

N är sedermera biskopen Claes H erm an R undgren var en ung docent talade 
han på den omstridda Studentföreningens allm änna sam m ankom st i maj 1847. 
H an behandlade ingående ungdom ens naturliga relation till politiken och 
vände sig genast m ot den utbredda uppfattningen att ungdom en endast äger 
betydelse som en förberedelsefas för det kom m ande. För att bevisa hur orimligt 
ett sådant resonemang är liknade R undgren ungdom en vid våren, och han 
frågade retoriskt om denna har betydelse endast som ett förebud för 
som m aren.366

U ngdom en var enligt Rundgren ”en m akt m ed sin egen vikt ”, och denna 
m akt var i stigande. M en det hade inte alltid varit så. ”D et är med ungdomen 
som m ed qvinnan”, konstaterade Rundgren: ”den har måst emancipera sig från 
slaf till fri”. Rundgren knöt ungdom ens ökade m aktanspråk till franska 
revolutionen, och konstaterade att unga krafter varit nödvändiga för att storma 
”en väldig förm ur af urgamla fördom ar”.367 I sak är alltså Rundgren ganska 
överens med Israel Hwasser, även om deras uppfattningar om ungdomens rätt 
att uttala sig i politiken skiljer sig m arkant åt.

Slutligen frågar sig Rundgren vad ungdom en egentligen är, och svarar att den 
är själva ”den framåtskridande principen i sam hället”. D etta principiella 
uttalande får konsekvenser när det appliceras på 1840-talets dagspolitik som illa 
överensstämmer med den traditionella ungdom sbilden. Eftersom ungdom en vill 
framåt ställer den sig ”i liberalismens leder och käm par under dess fanor”. 
U ngdom en är och måste vara liberal eftersom ”det ligger i dess idé”. D ärm ed 
blir en konservativ ungdom  inte endast något löjligt utan också en onaturlig 
självmotsägelse.368 Rundgren var inte ensam om  sådana resonemang. Till 
exempel hävdade Rudolf H järne ett år tidigare a tt ungdom en av naturen var 
radikal och ålderdomen konservativ. M ellan dessa höjde sig visserligen m an
dom en som den tid då mannen i politiskt hänseende var högst stående, men 
icke desto mindre tilldelades ungdom en en viktig roll som samhällets

364 Elkar 1995, s. 79. Se även Runeby 1989a, s. 102 f.
365 A tt den svenska studentpolitiken under 1840-talet kan jämföras med de stora europeiska 

nationella ungdomsrörelserna har tidigare berörts i framför allt Runeby 1989a, s. 107-113.

366 Rundgren 1847, s. 4 f. Se även Axelsson 1847, s. 77.
36^ Rundgren 1847, s. 5 f.

368 Rundgren 1847, s. 6.
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framåtsträvande elem ent.369 Som synes skiljer sig deras resonemang från 
professorernas i den grundläggande uppfattningen om ungdom ens rätt att 
politisera.

O m  ungdom  tidigare betraktats som ett hinder för politisk inblandning, blir 
den hos studentpolitikerna nu inte bara en politisk kategori, utan en positiv 
egenskap som faktiskt också kan förvärvas med hjälp av politiken. Den som 
vände ståndssamhället ryggen och lät sig inspireras av den nya tidens politiska 
idéer skulle enligt Studentbladet ”blifva frisk och ung, evigt ung, om  ock 
ålderdomens snö laggt sig på hans hjessa”.370 På samma sätt kunde de studenter 
som inte stödde Studentföreningen -  den politiska vattendelaren i 1840-talets 
Uppsala -  tilldelas epitetet ”gam m al-unga”.371

M en ungdom sbegreppet kunde användas på många sätt, och enligt 
Studentbladet använde Studentföreningens konservativa m otståndare m edvetet 
termen ”den studerande ungdom en” om studenterna. D ärm ed erkände de 
ingen begreppslig skillnad mellan studenter och andra skolungdom ar. 
Dessutom  frånkändes studenterna annnan gemenskap än studierna, vilket i sin 
tu r var m enat motverka försöken att bilda en studentförening.372

Visserligen fanns det gott om exempel på föreningsförespråkare som även 
talade om  ”den studerande ungdom en”,373 men Studentbladets påpekande 
belyser ändå en viktig sida av 1800-talets studentrörelser. D et hade länge varit

369 ”Litteratur”, Studentbladet 9. 9 1846. Se även Hjärne 1848, s. 4. I Studentbladet diskuterades 
ofta ungdomens speciella politiska roll. Se till exempel ”Anm älan”, Studentbladet 2. 12 1845; ”H ur 
står det till i Danmark?”, Studentbladet 2. 12 1845; ”Student-Föreningens fram tid”, Studentbladet 
4. 111846. Se även ”Blad ur en Dagbok under Studentfärden till Köpenham n i juni m ånad 1845 af 
Arw. Aug. Afzelius”, Upsala 16. 6 1846. Jfr dock Svedelius 1846, s. 8 f. Allt detta betyder dock inte 
att de svenska studentpolitikerna framhävde de välkända tyska studentrörelserna som någon 
central inspirationskälla. Det finns tvärtom flera exempel på att man kontrasterade sig m ot 
bohemiska, romantiska och duelleringstokiga tyska studenter. Kritiken träffade också 
burschenschaften, som i själva verket motarbetade dueller, ståndshögfärd och dylikt. Se till 
exempel J. Stenhammar till B. Höijer 3. 3 1790 (dock egentligen före de tyska rörelserna), 
Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, volym 206, RA; ”Universitetet och hufvudstaden”, 
Studentbladet 9.9 1846; ”Studentlifwet i Halle”, Upsala 7. 6 1850, samt, för ett svalt m en inte helt 
avvisande porträtt av Uppsalastudenter som följt det tyska modet, ’”En Representations- 
Kom m itte’ II. En Bursch”, Studentbladet 7. 3 1846. Jfr dock Heinricius 1911, s. 34; Klinge 1988, s. 
45. O m  burschenschaftrörelsens och dess efterföljares försök att reformera studentväsendet, se 
Runeby 1989a, s. 103 f, 106 f.

370 "En blick på det närvarande och det förflutna”, Studentbladet 30. 6 1846.

371 ”Student-Föreningens fram tid”, Studentbladet 4. 11 1846. I Studentbladet hävdades också att 
en flyttning av universitetet till Stockholm huvudsakligen var ungdomens projekt, som bemöttes 
”med hån och förnämt förakt af dem, som tillhörde en annan tid”. ”Universitetet och 
hufvudstaden”, Studentbladet 22. 8 1846. Jfr även hur Sturzen-Becker, som tyckte att Uppsala
studenterna var alltför konservativa, kallade dem ”’förgubbade”’, och hävdade att ”’Det Unga 
Sverige förnekar dem ”’. Runeby 1989a, s. 109.

372 ”O m  en Student-förening I”, Studentbladet 14. 3 1846. Artikelserien ”O m  en Student
förening” är skriven av Claes Herm an Rundgren. Rundgren 1901, s. 15.

373 Bland otaliga exempel, se ”O m  den i Upsala ifrågavarande Studentföreningen”, Corre- 
spondenten 11. 4 1846.

8 2



viktigt för studenter att inte blandas ihop med yngre pojkar,374 men under 
1800-talet skedde en uppvärdering av ungdom en i allm änhet och studenten i 
synnerhet. D et var inte längre självklart att politiskt inflytande var avhängigt 
m öjligheten att försörja sig, eller att ungdom en främst var en förberedelsetid för 
vuxenlivet. Inte heller att ungdom en, oavsett biologisk ålder, var absolut 
underordnad fäder eller personer i fädernas ställe. N u  fanns i stället de som 
ansåg att (den manliga och bildade) ungdom en hade en speciell rätt att agera 
politiskt och en speciell politisk funktion att fylla.375 Enligt denna syn var 
ungdom en inte längre ett av flera stadier av om yndighet, nära besläktad med 
barndom en, utan en viktig del av m annens liv som samhällsmedborgare. D et 
blev då desto viktigare att inte sam m anblandas med yngre skolpojkar. Leon 
Jackson har visat hur universitetet i H arvard fortsatte att behandla sina 
studenter som barn sedan denna om definiering av ungdom en startat, och hur 
studenternas frustration över detta tog sig uppseendeväckande uttryck.376

Även i Uppsala kritiserades behandlingen av studenterna i detta avseende.377 
Studenternas handlingsutrymme blev visserligen större under 1840-talet, men 
ungdom ens anspråk stötte ändå på patrull i form  av fadersväldets patriarkal iska 
attityd till studenterna.378 D et är en trolig anledning till att så stor del av 
studenternas politiserande vände sig m ot universitetets inre organisation och 
maktförhållanden.

Delsammanfattning
Kapitlets huvudsyfte har varit att kartlägga den öppna studentpolitiken, men 
tolkningen måste ske m ot bakgrund av m aktförhållanden och m aktutövning i 
fadersväldet. Jag har därför gjort en begränsad undersökning av m akt
utövningen, baserad på nationsprotokoll och på ryktesspridning bland 
studenterna snarare än på akademiska konsistoriets arbete. I forskningen hävdas 
inte sällan att studenterna åtnjöt en speciell frihet vid det patriarkaliska

374 Geschwind 2001, s. 200.
375 Art ungdom och politik inte längre var en självklar motsägelse kan belysas av att många 

personer i mogen biologisk ålder, såsom docenter och studenter i trettioårsåldern, gärna såg sig 
som en del av ungdomen då de under 1840-talet gjorde politiska utspel.

376 Jackson 1995.
377 J. A. Thurgren sammanfattade debatten väl när han i sin förkastelsedom över universitetets 

sociala organisation retoriskt frågade om det inte var ”löjligt att se m än vid 30 års ålder blifva barn 
på nytt och begära betyg för uppförande och flit”. Thurgren 1844, s. 61 (citat), 66; 
“Korrespondens”, Upsala 6. 3 1846.

378 1840-talets tidsanda hade, enligt Gunnar W ennerberg, ”ett synnerligen välgörande 
inflytande på de unge akademiske medborgarnes uppfattning av sina rättigheter och skyldigheter 
såsom studenter”. Uppfattningen visade sig dock vanligen, ”under den patriarkaliska styrelsens 
hägn”, vara en missuppfattning. W ennerberg 1923, s. 4 f. C itat s. 4.
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universitet, med dess fadersvälde och jurisdiktion. M in undersökning har inte 
givit anledning att ifrågasätta uppfattningen att de akademiska lärarna behand
lade slarviga, försumliga och bråkiga studenter med faderligt överseende. O m 
döm et kan därem ot inte utsträckas till att om fatta de studenter som öppet 
vädrade subversiva politiska åsikter eller satte sig upp m ot akademiska eller 
andra makthavare.

Universitetsledningens hade små möjligheter att med fysiska medel hindra 
studenter från att manifestera sina åsikter, varför det kan synas missvisande att 
anlägga ett maktperspektiv av det slag som Scott förespråkar på under
sökningen. M en fadersväldets repressiva möjligheter låg på ett helt annat plan. 
De bestraffningar som drabbade uppstudsiga studenter — såsom relegationer och 
negativa om döm en i protokoll eller i nationsbetyg -  ansågs ha förödande 
konsekvenser för hela deras framtid. Än större var kanske de akademiska 
fädernas informella makt. S tudenterna behövde inte göra sig skyldiga till något 
formellt b ro tt eller få något form ellt straff för att få sin fram tid förstörd av en 
professor, vilket framför allt drabbade politiserande och uppstudsiga studenter. 
Å tm instone var det så studenterna själva upplevde situationen -  den mest 
relevanta synvinkeln om man söker förstå varför de sällan uppträdde öppet med 
några politiska åsikter.

Ändå hände det att studenterna öppet satte sig upp m ot sina lärare. D etta 
hotade hela den patriarkaliska m akthierarkin, och sådant kunde inte 
fadersväldet ha överseende med. Förlåtelse fanns att få, men inte utan att den 
uppstudsige studenten erkände fadersväldets hierarki, helst offentligt. O m  
studenten inte gjorde avbön och rättade in sig i hierarkin kunde därem ot 
utgången bli förödande, oavsett hur obetydlig själva sakfrågan i förstone verkat.

I undersökningen har det understrukits hur god tillgång till nyhetsblad 
studenterna hade. I tidningarna kunde de läsa om tidens stora händelser, men 
också ta del av angreppen på det akademiska fadersvälde de själva var under
kastade. Studenterna försökte själva påverka samhället utanför universitet under 
framför allt 1790-talet och 1840-talet, och i slutet av undersökningsperioden 
hävdades från studenthåll att ungdom en var samhällets framåtskridande 
element, med en viktig roll att fylla i politiken. U nder 1840-talet blev 
studenterna också en del av det offentliga politiska samtalet genom organiserad 
studentsång och välregisserade utom husm anifestationer, sam t genom att 
studenter allt oftare använde sig av det tryckta ordet. Studenternas politiska 
anspråk motverkades emellertid under hela undersökningsperioden av den 
patriarkaliska universitetskorporationens syn på ungdom ar och studenter som 
något oförenligt med politik. Som bas för studenternas samhällsengagemang 
användes inte heller i första hand de befintliga nationsinrättningarna, utan nya 
studentsällskap som uppstod utanför universitetskorporationens hägn.

Sådana sällskap var inte endast mer lämpade för öppet politiserande, 
eftersom de stod utanför fadersväldet, utan kunde också genom sin blotta
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existens orsaka konflikter, till vilket jag skall återkom m a i kapitel 5. Först skall 
emellertid fokus riktas m ot ett annat sätt kringgå den formella maktlösheten i 
fadersväldet. Leon Jackson lät sig inspireras av James C. Scott och påstod att 
Harvardstudenternas politiska kultur måste förstås m ot bakgrund av deras 
underordnade ställning och formella m aktlöshet vid universitetet. De politiska 
strategier som de använde var vanligen anpassade till den underordnade 
positionen. Ö ppna utspel var förenade med risker, som m an undvek genom att 
maskera sitt politiserande. Sådant hade de akademiska fäderna nämligen svårt 
att kom m a åt, eller kunde välja att inte bem öta, eftersom den patriarkaliska 
hierarkin inte öppet utm anats. Också i undersökningsperiodens Uppsala var 
det, som ovan visats, riskabelt att öppet utm ana universitetets hierarki. Nästa 
kapitel är ett försök att i enlighet med Scotts och Jacksons föreslagna riktlinjer 
undersöka studenternas maskerade politiska handlingar.
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KAPITEL 4

Maskerad politik i fadersväldet

Hittills har arbetet kretsat kring studenternas agerande i öppna diskussioner och 
konflikter samt i någon mån kring den formella och informella repression som 
politiserande studenter hade att vänta. Fadersväldet Fick vanligen sista ordet i 
sådana konflikter, men kanske ledde en tillrättavisning, som T hurgren  påpekade 
1844, endast till a tt man ”i tysthet skrattar, kanske äfven svär, så snart man satt 
foten u tom  Inspektörs dörr”.379 Avhandlingens fokus flyttas nu till den 
tvetydiga, och ibland outtalade, maskerade politiken.

D et har naturligtvis sina svårigheter att kom m a åt maskerad politik, men det 
är inte omöjligt. D et händer ibland att de överordnade visar a tt en subversiv 
innebörd uppfattats i handlingar där antingen budskapen varit tvetydiga eller 
budbärarna maskerade.380 Sådant förekommer också i de tillrättalagda 
nationsprotokollen. Protokollen speglade, som redan framgått, den officiella 
bilden av interaktionen mellan studenter och lärofäder. Fadersväldet fram 
ställdes som ett väloljat system som sällan ifrågasattes. A tt döm a av diskussionen 
kring form uleringar och namns näm nande i protokollen var det ytterst viktigt 
hur m an om näm ndes i dessa, och protokollen tycks ha varit e tt m aktm edel som 
framför allt inspektor förfogade över. Just därför fick ändå trots och konflikter 
sätta spår i protokollen. Brott m ot reglerna skulle om näm nas, även om 
form uleringarna sällan antyder ett ifrågasättande av fadersväldet eller något 
annat politiskt problem  som bakomliggande skäl. Studenternas egna för
klaringar får m an söka efter i exempelvis brev och memoarer.

A tt endast undersöka öppen och uttalad politik är, enligt Scott, ”to focus on 
the visible coastline o f politics and miss the continent that lies beyond”.381 
K ontinenten torde emellertid vara lättast att upptäcka då kustlinjen är väl 
synlig, och i jakten på studenternas maskerade politik skall sökarljuset riktas 
m ot politiskt laddade situationer. För det första skall studenternas maskerade 
politik skärskådas vid två tidpunkter — en i början och en i slutet av under

379 Thurgren 1844, s. 74 f.
380 Scott 1990, s. 205.

381 Scort 1990, s. 199.
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sökningsperioden -  då det också förelåg en öppen konflikt mellan studenter och 
lärare. För det andra skall studenternas agerande i sam band med nationernas 
disputationsövningar, som regelmässigt försummades, specialstuderas för hela 
undersökningsperioden. D et är visserligen, som Jackson påpekat, besvärligt att 
försöka tolka enskilda studenters regelbrott, till exempel vad gäller sådana 
plikter, i ett politiskt ljus, eftersom de ju inte alltid är politiskt motiverade.382 
M en m ot disputationsövningarna i Uppsala förekom  också öppna utspel, som 
kan användas som bagrund till bilden av de maskerade. Till att börja med har 
jag emellertid försökt göra en allmännare kartläggning av hur studenterna drev 
politik med dels maskerade budskap, dels maskerade budbärare.

I kapitlet görs ingen tydlig åtskillnad mellan maskerad politik riktad m ot 
representanter för det lokala akademiska fadersväldet (professorer och 
ärkebiskopen-prokanslern) och maskerad politik riktad m ot andra makthavare. 
A tt också det senare utm anade fadersväldets syn på hur studenter borde 
uppträda underströks i föregående kapitel.

Maskerade budskap 

Ohövlighet
U nder det tidiga 1800-talet flyttade ett stort antal adliga familjer till Uppsala.383 
D enna invasion medförde att umgängesvanorna i staden ändrades. Professorer 
och några få studenter -  av de ofrälse främst sångare och poeter -  Fick successivt 
tillträde till societetens supéer och baler.384 Till dessa utvalda studenter hörde 
H enric Lovén. I hans korrespondens med fadern framgår att han nästan 
dagligen var bjuden till någon av stadens potentater, och ibland till och med till 
de i Uppsala studerande prinsarna. D et fanns emellertid bland studenterna ett 
missnöje med det lokala adelsväldet, ett missnöje som också Lovén delade. M an 
ville, som han skriver, ”afkasta sig det förhatliga välde, som Landshöfdingen 
samt isynnerhet en mängd andra högborna afsigkomna m ilitärer som finnas här 
i stor m ängd, tillvällat sig”. Av sådana personer behandlades inte studenterna 
med respekt. Till exempel tilltalade landshövding von Krasmer alla studenter, 
oavsett ålder, ”efter kungliga personers b ruk” endast med nam n eller helt enkelt 
med du. Anledningen till sprickan var enligt Lovén ståndsm otsättningar, och

382 Jackson 1995, s. 18.
383 Svanberg 1944, s. 9 f.
384 H järne 1879, s. 31; Svenson 1950, s. 170-173.
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han konstaterade att ”så långe den hydra som kallas adelshögfärd ännu finnes i 
Upsala blir här aldrig enigt”.383

Studenterna angrep inte den lokala adelshögfärden öppet, men missnöjet 
manifesterades ändå på ett för samtiden nog så tydligt sätt. I första kapitlets 
diskussion om  skillnader mellan politiska handlingar och öppna utspel present
erades Scotts eget exempel med den misslyckade hälsningen som maskerad 
politik. D et var exakt samma strategi som studenterna använde sig av i det 
vardagliga m ötet med adelshögfärden i Uppsala. A tt verbalt attackera lands
hövdingen var ett allvarligt brott som kunde leda till relegation.386 M en då en 
student på gatan tilltalade von Krasmer på samma sätt som han själv blivit 
tilltalad, var det ”inom  några tim m ar bekant i hela staden och väckte mycket 
m unterhet”.387 A tt studenterna med sådana och andra maskerade politiska 
strategier lyckades kritisera och förlöjliga kungens ställföreträdare på orten utan 
att utsättas för någon repression framgår också av ett exempel från 
studentkarnevalen 1847.

I karnevalståget deltog en till apa utklädd student.388 N är apan passerade von 
Krasmer spottade han landshövdingen i ansiktet, ”med flit eller icke vet jag ej” 
kom m enterade uppgiftslämnaren Lovén. Landshövdingen negligerade den im 
plicita utm aningen. I stället applåderade han livligt och ropade: ”A h  Charmant, 
charmant!” 389 Liksom övriga förolämpningar som landshövdingen fick utstå 
utlöste inte heller denna någon öppen konflikt. M en Lovén var nog inte den 
ende som skrev hem  och berättade om hur von Krasmer förlöjligats utan att 
kunna försvara sin heder.

Vid exceptionella tillfällen kunde bespottandet av överordnade ske öppet, om 
än i skydd av massan. Så skedde i samband med ett ofta omskrivet bråk mellan 
studenterna och universitetets rektor Christiernin 1795. A tt skrika ”pereat” 
utanför en illa om tyckt professors hus var en gammal studentsed,390 som när 
den drabbade C hristiernin fick honom  att, med hjälp av stadsvakten, kasta flera 
av allt att döm a oskyldiga studenter och stadsbor i fängelse. Christiernin 
hänvisade till en över hundra år gammal förordning, som fastslog att studenter 
inte fick vistas u tom hus efter klockan nio. En deputation av studenter, anförda 
av G ustaf Abraham  Silverstolpe, förklarade då för konsistoriet att de alla ville bli 
arresterade, eftersom samtliga någon gång varit ute efter klockan nio. Bråket var

385 J. L. Lovén till L. J. Lovén 16. 5 1847, E 6745, RA. A tt Lovén hörde till den krets av 
studenter som hade tillträde till landshövdingens societetsbjudningar på Uppsala slott bekräftas i 
Kraemer 1866, s. 107. Kritik m ot ståndssamhället och studenternas strävan efter ett nationellt 
medborgarsamhälle behandlas i nästa kapitel.

386 Ö N P  i i . 111837 (s. 189), U 822 g, UUB.

387 J. L. Lovén till L. J. Lovén 16. 5 1847, E 6745, RA.
388 Lundgren 1847, s. 25; Axelsson 1847, s. 56.
389 J. L. Lovén till L. J. Lovén 5. 51847, E 6745, RA.

390 Jonsson 1990, s. 117. Pereat är latin för ”må han om kom m a”.



unikt, eftersom konsistoriet, där Christiernin hade flera filosofiska menings- 
m otståndare och personliga fiender, tog studenternas parti och vände sig m ot 
sin rektor.391 N är några anhållna studenter skulle rannsakas inför konsistoriet 
var förrum m et fullt av ungdom ar. De förde oväsen, och enligt dåvarande 
studenten Carl Zetterström  spottade de på den förnedrade Christiernin till den 
grad a tt hans rock dränktes i saliv.392

Kraemer var inte den ende som drabbades av misslyckade eller uteblivna 
hälsningar på 1840-talet. D et fanns tillfällen då traditionen och ibland även 
stadgar föreskrev att studenter skulle uppvakta sina akademiska lärare. 
V ästm anlands-D ala nations inspektor C. E. Fahlcrantz påpekade 1847 bistert 
att många landsmän ”undandragit sig att uppw akta Inspektor”.393 Fahlcrantz 
hörde till de konservativa professorer som i tvetydiga ordalag förlöjligades av 
studentoppositionen.394 E tt mer välkänt exempel är då Geijer inte på tradition
senligt vis hyllades med sång vid sin avgång som rektor 1844. D en vanligtvis 
populäre Geijer var då föremål för studentopinionens förakt, eftersom han, som 
tidigare näm nts, på kungens befallning avstyrt studenttåget till K öpenham n.395

Stank och smaklösheter
A tt von Krasmer var impopulär bland studenterna på grund av sin adliga hög
färd är om vittnat också av Johannes Sundblad, som själv var student i Uppsala 
på 1840-talet. I hans framställning framgår att studenterna även visade sitt 
m issnöje på andra sätt, som var anmärkningsvärda men formellt sett oantastliga. 
Sundblad berättar att de vid ett tillfälle, något innan han själv kom till Uppsala, 
såg till att landshövdingens ståtliga slädparti, där Kraemer och ett antal höga 
gäster färdades, omringades av slädar som körde gödsel. Eftersom ”[gjatan var 
för alla” följde de stinkande ekipagen det övriga slädpartiet genom  hela staden. 
D å landshövdingen och hans gäster återvände till slottet, där det skulle hållas 
bal, m öttes de dessutom av en spelman, som på uppdrag av studenterna 
välkom nade dem med usel m usik.396

391 Händelsförloppet återges i bland annat W erner 1884, s. 264 f; Svenson 1950, s. 88-90; 
Lundh 1977, s. 200-203. Christiernins hänvisning till den gamla förordningen finns i Handlingar 
till Uppsala universitets historia II, 14. Förordningen hade redan från början betraktats som i der 
närmaste omöjlig att efterleva. Geschwind 2001, s. 74-76

392 Kardell 1961, s. 39 f. Se även Handlingar till Uppsala universitets historia II, s. 40; W erner 
1884, s. 264.

393 V D N P 29. 5 1847, U 11x5 h, UUB.
394 ”Inrikes”, Thorgny 25, 4 1845.
395 Sylwan 1914, s. 216; Jonsson 1990, s. 93.
396 Sundblad 1884, s. 192 f. Trots de många vittnesmålen om motsatsen hävdar von K rsm er i 

sina memoarer att ”[njågot obehag af studenterna erfor jag aldrig, såsom m an sagt mig för
hållandet stundom  varit med mina företrädare i tjensten”. Krremer 1866, s. 116.
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Jag har funnit ytterligare ett par exempel på att studenterna hade lukter och 
smaklösheter på den politiska repertoaren. Professor Daniel Boethius fick 
kräftor i sin kateder efter sitt agerande i musikprocessen 1800,397 och 1818 
saboterade österbottningarna finska nationens verksamhet med hjälp av stank. 
Den öppna konflikten mellan österbottningarna och nationens inspektor har 
berörts tidigare i avhandlingen, men en del av österbottningarnas protester var 
outtalade eller skedde då inspektor inte var närvarande.398 På landskapsm ötet 15 
april inform erade sig inspektor om vilka landsmän som protesterat m ot förslaget 
om  nya stadgar, och förklarade att de som inte skrev under stadgarna skulle 
uteslutas.399 Vad som inte framgår av nationsprotokollen, men som en av de 
inblandade, den sedermera berömde fennom anen Carl Axel G ottlund , låter 
meddela är att nationsövningarna samma dag måste avbrytas i förtid på grund 
av ”en slags dem onstration em ot stadgarnes antagande”. D e oppositionella hade 
göm t en öppnad flaska med stinkande vätska på ett ställe i lokalen där den inte 
gick att finna. M etoden verkar åtm instone på kort sikt ha fungerat. Enligt 
G ottlund  spred flaskan ”en ånga, hvarigenom hela m ötet blef om intet; emedan 
enhvar måste, så fort som möjligt, packa sig bo rt”T00

Maskerade politiska protester av den här typen gav inga m öjligheter att 
formulera krav eller precisera kritik. D ärem ot kunde de användas för att 
markera missnöje. D et verkar också som om  de av sam tiden placerades i sitt 
politiska sam m anhang. I några av exemplen på politik med maskerade budskap 
var också budbärarna maskerade. A tt på olika sätt maskera budbärarna var en 
vanlig m etod att maskera politiken bland undersökningsperiodens Uppsala
studenter.

Maskerade budbärare 

Buller utanför professorers hus

Inledningsvis delades maskerade politiska tillvägagångssätt in i två huvud
kategorier, nämligen sådana där budskapet är maskerat och sådana där 
budbäraren är maskerad. Trots att budbäraren egentligen inte är anonym  hör 
handlingar som sker i skydd av massan till den sistnäm nda kategorin, eftersom

397 Se nedan, s. 118.

398 O m  protester efter det att inspektor lämnat landskapsmötet, se FN P odaterat protokoll 
från höstterm inen 1817 eller vårterminen 1818, U 79, UUB.

399 FNP 15. 2 1818, U 79, UUB.

^00 G ottlund 1864, s. 224 (citat); Heinricius 1911, s. 26.
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det är svårt att peka ut deltagare och ledare.401 E tt ganska vanligt sätt att visa 
missnöje bland studenterna var att väsnas utanför professorsbostäder i skydd av 
massan, och ibland även i skydd av nattm örkret.

I det m edeltida och tidigm oderna Europa brukade ungdom slagen häckla 
im populära personer genom diverse upptåg u tanför deras bostäder. Speciell 
uppm ärksam het har forskningen ägnat det nattliga o ljudet -  ”Katzenjam m er” 
eller ”rough m usic”. På landsbygden var skändningarna för det mesta ett 
instrum ent för social kontroll, medan de i städerna kunde få en mer politisk 
prägel.402 I just studentkretsar var sådana sedvänjor starka och seglivade,403 och 
bland Uppsalastudenterna fanns också under 1800-talet vad m an kan kalla en 
”bråkig ku ltu r”.404 U nder hela undersökningsperioden förmanades studenterna 
i sina nationer att inte bullra om nätterna, besöka källare eller gå maskerade.405 
En god sam m anfattning av uppm aningarnas innehåll är den lista över förseelser 
som, enligt ett förtydligande i V ästm anlands-D ala nation 1821, kunde bestraffas 
m ed tillfällig uteslutning:

p ersoners o fredande , fönsters inslående, bu ller, sk rik , skällso rd  och  an d ra  oläten 
på stadens gator, a tt gå fö rk lädd  eller m askerad , in trä n g a  i sällskaper och 
sam q u em , sam t uppehålla  sig på m in d re  g o d k ä n d a  stä llen , eller eljest föra e tt 

utsväfvande och o o rd en tlig t lefverne.400

M an får naturligtvis akta sig för att betrakta alla uttryck för denna bråkiga 
kultur som politiska. Studenternas förhållande till stadens lägre klasser präglades 
av våld och hederskonflikter, vilka bland annat har analyserats av den 
genushistoriska forskning som sysslat med den bildade klassens manliga 
vuxenblivande.407 Sådana konflikter var knappast politiska. Tvärtom  kunde,

401 Scott 1990, s. 152.
402 Davis 1975. Speciellt s. 117; Mitterauer 1991, s. 202-204, 225-

403 M itterauer 1991, s. 233 f.
404 Uttrycket från Magnusson 1988.
405 Ö N P  9. 12 1780 (s. 223), 30. 4 1782 (s. 319), 13. 12 1783 (s. 334 f), U 822 d, UUB; 25. 10 1793 

(s. 34 f), U 822 e, UUB; 23. 12 1824 (s. 207), 27. 12 1825 (protokoll för v -26) (s. 273), 7. 11 1826 (s. 
292), 17. 11 1827 (s. 326), 31. 12 1827 (s. 338 f). U 822 f, UUB; 10. 1 1830 (s. 41 f), U 822 g, UUB. 
V D N P 9. 12 1843, U 1115, UUB. Jfr dock Lindroth 1976, s. 137 där det betonas att just sådana 
upptåg verkar ha försvunnit mot slutet av 1700-talet. Förklädnad försvårade identifiering av 
bullrande studenter, se Geschwind 2001, s. 126 f.

406 V D N P 21. 111821 (s. 210-212. C itat s. 210 f), U 1115 g, UUB.
407 Geshwind 2001 har delvis ett sådant perspektiv. I David Tjeders kom mande avhandling 

(2003) om medelklassmaskuliniteter under 1800-talet analyseras denna kultur grundligt. Våld
samma hederskonflikter förekom också studenter emellan under 1800-talet. En student av 
Östgöta nation som ”wid många tillfällen, försåtligt och med m ordwapen” anfallit sina landsmän 
fick en tillrättavisning av nationens kurator, och med hjälp av lejda biträden försökte han hämnas 
denna oförrätt. Knivförsedd och ”under fult raseri utan kapprock och h a tt” lade han sig på lur för 
kurator, men överlämnades av några landsmän åt akademivakten. Ö N P  8. 11 1813 (s. 388), U 822 
e, UUB.
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som redan näm nts, de traditionella slagsmålen med gesäller framställas som 
studentpolitikens allra tydligaste m otbild.

M en det fanns även en politisk sida av den bråkiga kulturen. Också den 
färgades visserligen också av uppfattningar om heder och m askulinitet,408 och 
går naturligtvis inte att strikt skilja från den opolitiska, men jag vill ändå göra en 
analytisk skillnad mellan sådant busliv som riktade sig m ot den lägre stads
befolkningen och sådant som riktades m ot makthavare. Lars Geschw ind har vad 
gäller 1600-talets Uppsala understrukit att våld och hot om  våld fick en speciell 
innebörd, när sådant drabbade universitetets lärare, vilket skedde ytterst sällan. 
D et rörde sig ju då om ifrågasättanden av ”det grundläggande patriarkala 
m aktförhållandet inom  korporationen”.409 D et är min bestäm da uppfattning 
att samma skillnad förelåg tvåhundra år senare. I sökandet efter maskerad 
politik har jag således koncentrerat mig på aktioner som riktats m ot akademiska 
och andra makthavare.

S tudentkulturen hade länge präglats av nattligt skrålande och härjande -  ofta 
kallat ”buller” -  och då detta riktades m ot akademiska lärare betraktades det på 
1800-talet liksom tidigare som ytterst allvarligt. Några östgötar som 1832 skrek 
okvädinsord utanför universitetets rektor Fahlcrantz hus fick till exempel under 
rättegångsliknande former allvarliga straff av nationen.410

Tidigare i avhandlingen har det framgått att de akademiska fäderna och de 
konservativa tidningarna helst betraktade studenters bråkighet som opolitisk. 
Vad gäller nattligt buller framställs det nästan aldrig i nationsprotokollen som 
orsakat av annat än om ognad och onykterhet. M en ibland var studenterna som 
sagt aktiva i den öppna politiska interaktionen, och vid dessa exceptionella 
tillfällen framstår i källorna också de traditionella pereat-ropen utanför 
professorers hus som m er politiskt laddade. D et händer att de uttryckligen 
placeras i ett politiskt sam m anhang, liksom att ett sådant sam m anhang ivrigt 
förnekas. Då universitetet hade maktens ögon på sig, strax efter det att kon
venten förbjöds, betonade universitetets rektor angående ett nattligt bullrande 
att det orsakats ”af ungdomsyrsel och oförstånd”.411 Landshövdingen rapport
erade om samma uppträde till Reuterholm, och underströk att under ”Bulret 
hördes aldrig ett ord af förl[ed]ne åhrets H ym ner icke ens en halfdragen anda 
politique”.412

Från 1840-talet finns flera exempel på att ett allmänt politiskt sam m anhang 
bör ha varit tydligt för alla inblandade, även om det utelämnas i de officiella 
källorna. I början av juni 1846 meddelades nationerna på rektors befallning att

408 Se även Jackson 1995, s. 36 f.
409 Geschwind 2001, s. 180-186. C itat s. 181.

410 Ö N P ii. 12 1832 (s. 78 f), 17. 12 1832 (s. 81-83), 11. 2 1833 (s. 84-86), U 822 g, UUB.
411 Ö N P 25. 10 1793 (s. 34 f. C itat s. 34), U 822 e, UUB.
412 Grape 1924, s. 227.
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ett ”oordentligt uppträde” förekom m it utanför ärkebiskopens hus.413 H an hade 
”blifvit ofredad och med de oanständigaste tillrop föroläm pad utanför sin 
boning”. De okända gärningsm ännen, som sades vara studenter, hade dessutom 
försökt bryta sig in i ärkebiskopens bostad.414 Straffet för sådana b ro tt var evig 
relegation, ty ärkebiskopen var universitetets prokansler och således 
”Academiens högste närvarande styresman”.415

U ppträdet skall med största sannolikhet sättas i sam band med bråket om 
Studentföreningen, den studentpolitiska fråga som på sin tid  mest upprörde 
känslorna vid universitetet. Ärkebiskopen Carl Fredrik a f W ingård var känd 
som Studentföreningens Fiende.416 D et var tänkt att föreningen skulle hålla en 
stor konsert pingstdagen 1846 för att samla in pengar till sin verksamhet, men 
det förbjöds av ärkebiskopen. Trots att konserten fick hållas på annandagen 
retade förbudet upp studenterna, och W ingård kritiserades i Studentbladet,417 
vilket renderade tidningens redaktör, den senare i rikspolitiken så stridbare 
liberalen August Sohlman, en skrapa av universitetets rektor.418 D et kan tyckas 
som om W ingårds ingripande inte var särskilt allvarligt, m en som Svedelius 
påpekar blev situationen mycket besvärlig för Studentföreningen. Ärke
biskopens förbud kom endast två dagar före pingstdagen, och det var ingen lätt 
sak att i en tid utan järnvägar och telegrafer göra beslutet allm änt känt i 
Uppsala, för att inte tala om i huvudstaden, där annonsering pågått och varifrån 
besökare väntades. Följande dag talade Svedelius på ett studentm öte som 
sammankallats i all hast. I talet

blef erkebiskopen icke skonad. Jag ville visst icke uppreta studenterna, men då 
jag nu visste, att de måste vara i sitt allra värsta lynne, ville jag, att de skulle rikta 
sin vrede åt rätta hållet, erkebiskopen, som verkligen hade gjort dem förtret.

Svedelius förstod alltså att studenternas ilska skulle riktas m ot någon, och att 
tydligt peka ut ärkebiskopen var ett sätt att skona universitetets rektor Israel 
Hwasser. D enne ogillade visserligen också Studentföreningen men var oskyldig 
till konsertförbudet.419 Att rektor ett par dagar senare fick ägna sig åt att utreda 
attacker m ot ärkebiskopens hus förefaller m ot den bakgrunden helt logiskt, 
även om  Svedelius inte näm ner detta uppträde.420

D et politiska sam m anhanget var ännu tydligare under studenternas firande 
av februarirevolutionen, då de sjöng och skrek utanför professorernas hus i flera

413 V D N P 7. 6 1846, U 1115 h, UUB.
414 Ö N P  6. 6 1846 (s. 317), U 822 g,.UUB.
415 V D N P 7. 6 1846, U 1115 h, UUB.
416 Svedelius 1889a, s. 437.
412 Jonsson 1990, s. 154 f.

418 Hjärne 1879,s- I5°-
419 Svedelius 1889a, s. 440 f. C itat s. 441.
420 Scenerna utanför W ingårds hus utspelades natten efter annandag pingst. Ö N P 6. 6 1846 

(s. 317), U 822 g, UUB.
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dagar. Speciellt utsatta var de konservativa professorerna W ilhelm  Fredrik 
Palmblad och Israel Hwasser.421 Ö gonvittnena är ense om varför Palmblad 
drabbades. H an var, för att tala med Svedelius, ”en politisk partim an” som 
tidningsskrivare och redaktör för konservativa Tiden. D et Palm blad skrev 
passade inte studenterna, och därför blev han ”hem sökt med oljud utanför sitt 
hus”.422 Lovén, som enligt egen utsago följde efter skaran på avstånd, fick bland 
annat se hur närmare 200 personer omringade Palmblads hus och uppstäm de 
”ett hem skt ljudande, vrålande, ’Pereat”’. En ensam student försökte hindra de 
övriga men skrattades u t och fick stryk.423

Buller under kungabesök

D et nattliga bullrets budskap var för det mesta inte entydigt. Dess politiska 
sprängkraft var alltid beroende av sammanhanget: tidpunk t och plats var 
avgörande. Särskild uppm ärksam het väckte nattbuller som kunde kopplas till en 
samtida öppen politisk aktivitet samt oväsen utanför m yndighetspersoners hus. 
Inga tidpunkter var emellertid så känsliga som då kungligheter besökte Uppsala. 
Universitetet hade då m öjlighet att visa höga vederbörande trohet och lydnad, 
men sam tidigt riskerade man att all oordning bland studenterna vid dessa 
tillfällen kunde tolkas som uppstudsighet.

I Åbo förekom en del uppträden bland studenterna under hösten 1819. 
Tidigare samma år hade den österrikiske statsm annen M etternich genom drivit 
sin skärpta reaktionära politik i den alltyska förbundsdagen, och en tysk student 
hade m ördat ryske agenten von Kotzbue. Efter detta var, som M atti Klinge har 
påpekat, ”varje studentupplopp, var som helst i Europa, en potentiellt 
regeringsfientlig dem onstration och fröet till en revolution”. Kejsaren såg också 
allvarligt på det inträffade.424

Samma höstterm in vistades kronprins Oscar vid Uppsala universitetet. 
Studenternas hyllningar av de kungliga i samband med denna vistelse, och ett 
besök av kungen samma höst, har fått universitetshistorikerna att tala om deras 
”svärmiska rojalism”.425 Studenternas agerande i den öppna politiska inter- 
aktionen var klanderfritt rojalistiskt. M en universitetets rektor hade också 
vidtagit särskilda disciplinåtgärder inför besöket. På hans anm odan samlades 
kuratorerna för att överenskomma om

42 * Se nedan s. 121-123.
422 Svedelius 1889a, s. 458. Se även J. L. Lovén till L. J. Lovén 8. 3 1848, E 6745, RA; Hjärne 

1879,s- l(>6.
423 J. L. Lovén till L. J. Lovén 8. 3 1848, E 6745, RA. Ett par dagar senare konstaterar Lovén 

att ”oväsendet här med pereatrop isynnerhet för Palmblad och Lindblad ännu i flera dagar [har] 
fortfarit”. J. L. Lovén till L. J. Lovén 11. 3 1848, E 6745, RA.

424 Klinge 1989, s. 73 f. C itat s. 73.
423 Till exempel Svenson 1950, s. 121 f  (citat s. i2i);Lindroth 1976, s. 178; Johannisson 1989, 

s. 70 f.

94



medlet till en strängare ordnings vidmakthållande under förestående Termin, då 
det, under H. K. H. Kronprinsens härvaro, blifver mera än någonsin af vigt, att 
den studerande Corpsen iakttager den noggrannaste uppmärksamhet på eget och 
kamraters uppförande.

M ötet resulterade i en överenskommelse kuratorerna emellan om att i sina 
respektive nationer förorda en lag som gjorde det m öjligt att ”genast och 
ovillkorligen” förvisa alla som ”på minsta sätt störer den allmänna eller 
enskildtas säkerhet och lugn”. Samma straff väntade dem som genom någon 
annan försyndelse svärtade ned studenternas anseende.426

D å nästa generations prinsar under 1840-talet vistades vid universitetet, 
uppmärksammades buller utanför en bal på Gillet, där kronprinsen befann 
sig.427 Crusenstolpe påstod att det i Uppsala förekom m it oroligheter som riktats 
m ot prinsarna. M ot sådana påståenden vände sig Thorgny med bestäm dhet.428 
Klart är emellertid att den totala uppslutning kring prinsarna som genomsyrade 
studenternas agerande i ”the public transcript” inte hade någon m otsvarighet i 
”the hidden transcript”. En förfrågan om  m öjligheten att bjuda prinsarna till 
Stockholms nation avslöjade enligt stockholm aren H enric Lovén att det fanns 
en ganska talrik ”opposition” i nationen m ot en sådan inbjudan. Till sist tyckte 
dock majoriteten att det vore opassande att avslå en sådan förfrågan, som ju 
kanske ursprungligen kom från prinsarna själva.429

Också under de kortare kungabesöken vidtogs speciella åtgärder för att inte 
studenterna skulle ådra sig kungamaktens ogillande. G ustaf III besökte 
universitetet flera gånger mellan 1786 och 1788.430 Efter oppositionen vid 1786 
års riksdag ville kungen försäkra sig om stöd hos kyrkan och universitetet. 
Enligt Annerstedt var det ett viktigt skäl till det första, sex veckor långa, 
besöket.431 I Uppsala bevistade kungen disputationer och föreläsningar, varav 
många var speciellt arrangerade för kungabesöket. Universitetets lärare fick 
också tillfälle att m öta sin kansler, den åttaårige kronprins Gustaf. Professorerna 
kysste på hand och krusade för sin lille styresman.432

Friden stördes dock något av bråk mellan studenter och de m ilitärer som var 
i staden med anledning av kungabesöket. En skrivelse, i vilken studenterna tog 
avstånd från det inträffade, lämnades till kanslern via konsistoriet. Såväl 
kanslern som hans far var fortsatt nöjda med sitt besök och menade att

426 Ö N P  9. 10 1819 (s. 4), U 822 f, UUB. Förslaget antogs i Östgöta nation följande dag.
427 ”Inrikes”, Thorgny 2. 12 1844.

428 ”Inrikes”, Thorgny 30. 12 1844. Se även Sylwan 1914, s. 93 f.
429 J. L. Lovén till L. J. Lovén 7. 11 1847, E 6745, RA.
439 Annerstedt 1913, s. 617, 628, 633 f; Lundh 1969, s. 23; Lindroth 1976, s. 114.
431 Annerstedt 1913, s. 617. Se även Lundh 1969, s. 23.
432 Annerstedt 1913, s. 618-623.
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studenterna inte kollektivt skulle lastas för det inträffade.433 I student
nationernas protokoll framgår dock hur laddad situationen egentligen var. 
Östgöta nations kurator kallades till inspektor, som förklarade att betjänter i 
den kungliga sviten överfallits av studenter. D et värsta var att budet om  händel
sen nått kungen, som var upprörd  över det inträffade. På kurators kallelse 
samlades nationen, och inspektor fick dess ledamöter att lova att under kunga- 
besöket ”icke ens visa sig på någon Källare, eller vara ute sent på aftnarne”.434

D et spända förhållande mellan hov och studenter som kan anas i nations- 
protokollen från 1786 blir mer uttalat efter franska revolutionen. I mars 1793 
hölls en jubelfest i Uppsala med anledning av tvåhundraårsm innet av Uppsala 
möte. Förutom  universitetets och kyrkans dignitärer skulle även hertig Karl och 
den unge kungen närvara. H ertigen hade helst velat inställa besöket av oro för 
vad studenterna kunde ta sig till. Inga allvarliga oroligheter inträffade dock, och 
studentkonventen var noga med att söka avstyra och ta avstånd från allt 
oväsen.435

Kronprins Karl Johan besökte för första gången Uppsala som nybliven 
kansler för universitetet 1811. Akademistat och borgerskap ordnade bal, och 
studenter sjöng rojalistiska sånger.436 Ingenting fick förstöra den lojala fasaden, 
och kontrollen över studenternas uppförande var hård. En östgöte hade berusad 
fört oväsen på gator och i ölkällare. D et var, som tidigare sagts, knappast något 
ovanligt beteende bland studenterna, att döma av nationsprotokollens många 
förm aningar m ot sådant. M en östgöten hade uppmärksammats av kronprinsens 
adjutanter, och nationsprotokollet pekar tydligt på det allvarliga i ”Tisells 
smutsiga föraktliga upförande på en tid, då det Högtidliga lugn bort uttrycka 
allas outsägliga fägnad öfver H ans Kongl. Höghets, Kronprinsens väntade 
ankom st”. D et konstaterades vidare att ”hela den Studerande ungdom ens 
Reputation hos sin högste Styresman möjligen härigenom kunde äfventyras”.437

N är Karl XIV Johan för fjärde och sista gången skulle besöka Uppsala 1837, 
utgick förmaningar och förhållningsorder från kuratorskonventet.438 Trots det 
förekom oroligheter under en bal på Gillet som kungen besökte. U tanför Gillet 
samlades studenter som hånade gästerna, framför allt de anländande dam er
na.439 K uratorskonventet tog snabbt ställning och anm odade nationerna att

433 Annerstedt 1913, s. 623 f. Annerstedr påpekar dock att det ringa antalet undertecknare av 
skrivelsen inte tyder på ”någon allmän entusiasm för saken hos ungdom en”. C itat s. 624.

434 Ö N P 3. 111786 (s. 414), U 822 d, UUB.
435 Grape 1924, s. 202-205.
436 Svenson 1950, s. 121.
437 Ö N P 5. 12 1811 (s. 361), U 822 e, UUB. Tisell och andra landsmän som ansågs ha deltagit i 

uppträdet bestraffades, och Tisell lämnade strax universitetet för att i stället börja arbeta på ett 
handelskontor. Ö N P 9. 12 1811 (s. 362 f). U 822 e, UUB.

438 Kuratorskonventetsprotokoll 19. 10 1837, U 1755 b:i, UUB:
439 Sundblad 1884, s. 182; Sylwan 1914, s. 23; Svenson 1950, s. 130.
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bestraffa de skyldiga.440 Räfster med relegation som följd förekom i nationerna 
efter uppträdet. V ästm anlands-D ala nation undersökte på inspektörs upp
m aning en Per Sköldbergs inblandning. H an  uteslöts för resten av läsåret ur 
nationen, vilket som sagt i praktiken innebar relegation från universitetet. 
Sköldberg erkände att han

stått utanför Gilleshuset vid pass en half timma, att Han deltagit i ropandet och 
skriandet, hvarmedelst de till Balen anländande Gästernas hästar blifvit skrämda, 
att en bredvid Honom stående person frånryckt honom Hans käpp, hvarmed 
denna slagit en kusk, hvarefter käppen blifvit till Honom återlämnad.

H an hade också stått invid G illestrappan, då den av studenterna ofta häcklade 
landshövdingen von Krsemer blivit utropad, men ville inte återge vilka smädel- 
ser landshövdingen fått utstå. Förutom  von Kraemer hade ”stadens och ortens 
mest ansedda Fruntim m er” förolämpats. M en om ständigheterna ansågs som 
särskilt graverande då ”oroligheterna förefallit just vid det ställe, d it Hans 
M ajestät Konungens höga ankom st förväntades”.441

Också bland östgötarna betonades speciellt att uppträdet orsakats av ”en 
utanföre Gillets hus samlad folkmassa, vid det tillfälle, då H. M . Konungen den 
22 O ctober täcktes hedra localen med sitt besök”. E tt par landsmän hade hånat 
de ankom m ande damerna, och en hade dessutom ”gifvit ställets Värd och 
Länets H öfding en oanständig helsning”. H an relegerades på två år.442

U tanför Gillet utspelades enligt Thorgny ungefär samma scenario några år 
senare, då kronprinsen besökte en bal där. Unga studenter hade samlats vid 
Gillets trappa för att ”med speglosor yttra sig om snart sagdt hvarje ankom 
mande person”. T idningens form uleringar tyder på att så brukade ske vid 
Gillets baler.443 Enligt Johannes Sundblad var uppträdet 1837 i första hand 
riktat m ot landshövdingen,444 och Kraemer berättar själv i sina m em oarer om 
hur han sprang ut m ot studenterna med halvdragen värja.445 Innehavarna av 
landshövdingeämbetet verkar överlag ha varit utsatta för studenternas 
missnöjesyttringar.446 M en sådana uppträden tycks alltså främst ha 
uppmärksammats då de kunde knytas till ett kungligt besök.

440 Kuratorskonventetsprotokoll, 25. 10 1837, U 1755 b:i, UUB.

441 V D N P 27. ro 1837, U 1115 h, UUB.
442 Ö N P 11.111837 (s. 188 f), U 822 g, UUB.
443 ”Inrikes”, Thorgny 2. 12 1844. Att liknande uppträden förekom vid baler på Uppsala slott 

antyds i Kraemer 1866, s. 117. I Ö N P 7. 11 1826 (s. 292), U 822 f, UUB framförs klagomål från 
universitetets rektor på de ”mer och mindre våldsamma oordningar” som skall ha orsakats av 
studenter vid slottet.

444 Sundblad 1884, s. 192.
445 Kraemer 1866, s. 118.
446 Också Kraemers företrädare Berndt W ilhelm Fock hotades av studenternas pereat-skrik. 

Heinricius 1911, s. 21.
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D et var inte endast då kungligheter faktiskt var närvarande, som stud
enternas buller kunde sättas i sam band med den kungliga politiken. U ppträden 
som låg storpolitiska och dynastiska händelser nära i tiden var alltid speciellt 
laddade. Så fick de nyssnäm nda uppträdena i Åbo 1819 sin speciella laddning av 
tidpunkten. Musikprocessen är ett annat exempel på det. Också då studenterna 
året före sjungit skäm tsam t om  kronprinsens födelse underrättades konsistoriet i 
Uppsala om ”’det stora missnöje, som detta ovärdiga uppförande förorsakat 
Konungen på en tid, då rikets inbyggare täfla med hwarannan at wisa deras 
glädje öfwer en nyfödd kronprins’”.447 Även buller som riktades m ot helt andra 
personer kunde vid sådana tidpunkter ges en liknande tolkning. Våren 1823 
attackerades en m ajor W illebrands bostad i Uppsala upprepade gånger nattetid. 
Prorektor Geijer skrev ett brev till nationerna i vilket han bland annat påpekade 
att tidpunkten var speciellt illa vald,

då Sveriges och Norriges Kronprins genom de heligaste band går att försäkra 
allas vår lycka, Upsala Academie, som i honom får vörda sin högsta styresman, 
skulle vara den enda plats i Svea rike, der denna Fäderneslandets så djupt 
glädjande förhoppning endast firades med växande oordningar.448

Kronprins Oscar, som också var Uppsala universitets kansler, hade återvänt från 
en lyckad friarfärd, vilket orsakade hyllningar landet runt.449 Vid en sådan 
tidpunkt kunde alltså nattliga attacker på en majorsbostad betraktas som en 
allvarlig skymf m ot kungahuset.450 O m vänt kunde studenterna på motsvarande 
sätt berömmas då de var lugna vid politiskt känsliga tidpunkter. I decem ber 
krigsåret 1808 framförde inspektor en hälsning till Ö stgöta nation från 
ärkebiskopen, som i sin tur fått den från kungen själv, vilken riktat den till 
samtliga studenter. Kungen beröm de deras uppförande, såsom präglat ”af sanna 
känslor för konung och Fädernesland”. Inspektor uppm untrade östgötarna till 
”bibehållande af deras Undersåtliga tänkesätt” och betonade de fördelar unga 
studenter kunde vänta av ”en god och rättvis Konungs nåd”.451

Nidvisor och oordnad sång

Studenterna i Helsingfors höll 1849 ett så kallat ”katzenjam m er”, med 
kastruller, skrik och trum peter, utanför misshagliga myndighetspersoners hus.

447 Svenson 1950, s. 94.

448 Ö N P 10. 5 1823 (s. 134-137. C itat s. 135), U 822 f, UUB. Gustaf Svanberg beskriver i sina 
memoarer en liten sam mandrabbning utanför W illebrands bostad, som enligt ryktet nästan fick 
kungen att skicka militär till Uppsala. Svanberg 1949, s. 68 f.

449 Om  akademistatens och borgerskapets i Uppsala särskilda hyllningar, se Större akademiska 
konsistoriets protokoll 4. 1 1823 (s. 8—11), UUA, kansliets arkiv. AI:244, UUB.

450 Själva uppträdet tycks dock ha saknat all politisk innebörd. M indre akademiska konsistoriets 
protokoll, 28. 4 1823, 20. 5 1823, UUA, kansliets arkiv. AII:i4, UUB.

451 Ö N P 7 12 1808 (s. 311 f), U 822 e, UUB.
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M edan studenterna förflyttade sig mellan de utsatta husen sjöng de 
Marseljäsen.452 På samma sätt sjöngs Marseljäsen mellan pereat-skriken i 
Uppsala 1848.453 Vid sidan av den ordnade studentsången fanns en äldre 
tradition av enklare gatusång och visor bland U ppsalastudenterna.454 O m  
framväxten av studenternas körsång var betydelsefull för deras fram trädande i 
den borgerliga offentlighetens ”public transcrip t”, får m an i jakten på maskerad 
politik snarare rikta uppm ärksam heten m ot denna enstämmiga och oordnade 
sång. Den oordnade sången hade andra m öjligheter och begränsningar än den 
officiella. Också det anonym a gatuskrålet kunde tolkas politiskt av myndigheter 
och i pressen. Men eftersom sångarna inte gjorde anspråk på att företräda något 
formellt kollektiv, och eftersom det i allm änhet var svårt att peka ut enstaka 
skyldiga, kunde m akthavarna välja att inte låtsas om att de uppfattat en politisk 
innebörd, vilket är typiskt för maskerade politiska tillvägagångssätt.

O ordnad sång och anonym t spridda sångtexter var en betydelsefull del av 
studentpolitiken redan på 1790-talet. D en redan näm nda begravningen av 
tryckfriheten försiggick liksom studentkonventen till tonerna av politiska 
visor,455 spridda m untligen och i avskrifter.456 Studenterna slutade inte politi
sera efter det att konventen förbjudits. H ertig  Karl, hans favorit Reuterholm  
och de professorer som m otarbetat konventen kritiserades, m en angreppen 
skedde främst anonym t, genom nidvisor spridda i handskrift.457 Som redan 
näm nts var studenternas nidvisor om  kungafamiljen också ett av skälen till det 
alltmer laddade förhållandet mellan hov och studenter i slutet av decenniet. 
Även efter musikprocessen häcklades dom are och professorer i anonym a 
nidvisor.458

Marseljäsen tycks ha spelat en fram trädande roll, inte bara i musikprocessen 
och i Helsingfors. En engelsk besökare som övernattade på ett av Uppsalas 
värdshus hösten 1799 berättar i sina m em oarer om en studentfest som försigick i 
rum m et intill: ”they sung the whole tim e alm ost -  some o f them  extremely 
well, but in general w ithout words. T he ’Marseillaise’ was the m ost conspicuous 
tune, and oftenest repeated.”459 Marseljäsen var på den tiden förbjuden i 
Sverige, och länge var den med jäm na m ellanrum  en symbol för oppositionen i

452 Klinge 1969, s. 176-179.
453 J. L. Lovén till L. J. Lovén 8. 3 1848, E 6745, RA.

454 Jonsson 1990, s. 55 f.

455 Afzelius 1924.
456 Se till exempel [C. F. Ehrensvärd] till S. v. Rosenstein 23. 3 1793, E 5197, RA. Ehrensvärd 

bifogar inte några av studentkonventens sånger, då han gissar att Rosenstein får dem ”directe”.

457 Grape 1924, s. 228-230; Jonsson 1990, s. 50.

458 Dixelius 1953, s. 388.
459 Brougham 1871, s. 192.
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Europa.460 Också på 1840-talet sjöngs Marseljäsen bland Upsalastudenterna, till 
exempel vid nyheten om polackernas resning461 och under firandet av februari
revolutionen. H enric Lovén berättar i ett brev till fadern att han m orgonen efter 
beskedet om revolutionen inte kunde sova, då Marseljäsen ännu skrålades på 
gatorna utanför fönstret.462

Skillnaden mellan den offentliga studentsångens och den oordnade sångens 
politiska möjligheter framgår tydligt i användandet av Marseljäsen i mars 1848. 
Den sjöngs inte under Allmänna sångens övning den dag nyheten om  februari
revolutionen nådde Uppsala, eftersom sånganföraren vägrade ta ansvar för det. 
Efter övningens slut begav sig studenterna u t på gatan, och inget hindrade dem 
längre från att sjunga vad de ville. Allt fler anslöt, och enligt Lovén sjöng 6 0 0 -  
700 studenter Marseljäsen utanför samtliga professorers hus.463 A llm änna 
sången var en formell organisation, med sånganförare och andra nam ngivna 
personer som kunde hållas ansvariga, om en sådan melodi sjöngs. I skydd av 
massan kunde därem ot hundratals studenter avsjunga den utanför vart och ett 
av professorshemmen.

M usiken var också viktig i försöken att skyla över oppositionella ström ningar 
bland studenterna. Konservativa Correspondenten anklagade 1838 Aftonbladet för 
att i en artikel om studenternas hyllning av Sprengtporten i Uppsala ha 
underlåtit att meddela att studenterna sjungit den lojala ”folksången”.464 Tio år 
senare avsjöngs rojalistiska sånger på torget i Uppsala, då studenterna ville visa 
att de tog avstånd från marsoroligheterna.465 Inget kunde emellertid hindra att 
denna offentliga lojalitetsmanifestation delvis förstördes av visslingar och 
oväsen, som av samtliga närvarande lär ha tolkats som den politiska protest det 
faktiskt var.466

Anonymt anstiftande

H ur var det möjligt att samla stora m ängder studenter till subversiva 
manifestationer? O m  många studenter skulle nås av ett budskap -  subversivt

460 Nilsson 1984, s. 12; Åhlén 1987, s. 161 f; Klinge 1988, kapitel 1, speciellt s. 57. Till och med 
vid tiden för musikprocessen hände det emellertid att Marseljäsen framfördes utan påföljder. 
Hägerstrand 1995, s. 13.

461 J. L. Lovén till L. J. Lovén 12. 3 1846, E 6745, RA.
462 J. L. Lovén till L. J. Lovén 8. 3 1848, tillagt följande dag, E 6745, RA.
463 J. L. Lovén till L. J. Lovén 8. 3 1848, E 6745, RA.

464 ”Till Aftonbladets korrespondent i Upsala i anledning af hans i N:o 85 (251) af det
Adertonde Aftonbladet införda artikel rörande sången för Friherre Sprengtporten” av Fredrik 
Georg Aftelius, Bihang till Correspondenten 30. 10 1838. ”Folksången” var Bevare Gud vår kung, 
svensk översättning av God Save the King. Jonsson 1990, s. 30.

465 J. L. Lovén till L. J. Lovén 22. 3 1848, E 6745, RA; ”Stockholm”, Tiden 24, 3 1848; ”Från 
landsorten”, Tiden 27. 3 1848.

466 J. L. Lovén till L. J. Lovén 22. 3 1848, E 6745, RA.
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eller inte -  gick det att använda så kallade spikningar. Lappar m ed inform ation 
spikades helt enkelt upp på välbesökta platser. T ill exempel spikade kurators- 
konventet upp förhållningsregler och beslut om  hur kungen skulle m ottas och 
hyllas vid sitt besök i Uppsala i oktober 1837.467 Studenternas lojalitets- 
m anifestation efter marsoroligheterna 1848 möjliggjordes också genom  att 
uppm aningar därom  spikades upp på stadens husväggar.468 M en spikningarna 
kunde även vara anonym a och ha subversivt innehåll. D e kunde vara en effektiv 
kom m unikationskanal för att sam ordna maskerad politik .469

I mars 1798 skedde en inskränkning av tryckfriheten. Dagen efter kungör
andet fanns i Uppsala en spikning som, med tydlig syftning på de förbjudna 
konventen, uppm anade till en ny begravning av tryckfriheten, ”på vanligt 
ställe”. Spikningen väckte uppm ärksam het långt u tanför U ppsala,470 och 
genom  nationernas kuratorer varnade universitetets rektor studenterna från att 
deltaga.471 A nonym a spikningar på portar och husväggar användes också då 
studenterna genom förde liberala sym patiyttringar på 1830-talet,472 och de var 
flitigt förekom m ande dagarna efter februarirevolutionen.473

Spikningarnas innehåll och troliga upphovsm än diskuterades flitigt. De 
spikningar som föregick uppträdena vid Sprengtportens besök 1838 finns 
om näm nda i källorna, dels av en sympatisör, dels av en belackare. D e var ense 
om innehållet och om att spikningarna var ställda till ”[d]en m indre servila 
delen av student-corpsen”, vilket säger en del om hur initiativtagarna ville att 
hyllningarna skulle uppfattas. Kritikern i konservativa Correspondenten fram
hävde emellertid det förkastliga i att initiativtagarna var anonym a. H an 
ifrågasatte även att studenter skulle ligga bakom spikningen, även om  det var 
vad som angavs på själva meddelandet. I stället antydde han att det var 
Aftonbladet eller dess korrespondent som på detta sätt vilselett den alltför lätt
påverkade ungdom en.474 Till skillnad från när studenterna öppet manifesterade 
åsikter i studentkårens nam n, behövde inte den m askerade politiken, med sin

467 Kuratorskonventetsprotokoll 19. xo 1837, U 1755 b:i, UUB.
468 J. L. Lovén till L. J. Lovén 22. 3 1848, E 6745, RA. För ytterliggare exempel, se Svedelius 

1889a, s. 441.
469 M etoden var naturligtvis inte unik för studenter. Se Beskow 1928, s. 166 om hur anslag på 

husknutar ”förberedde” Fersenska mordet.
470 W erner 1884, s. 273 f. Cirat s. 274.
471 Grape 1924, s. 231 f.
472 Sylwan 1914, s. 171, 173; Svenson 1950, s. 130 f.
473 J. L. Lovén till L. J. Lovén 8. 3 1848,11. 3 1848, E 6745, RA.
474 Cirat från den till hyllningarna positivt inställde Rundgrens hågkomster 2 (s. 47), T i da, 

UUB. Snarlikt citat i kritiska ”Till Aftonbladets korrespondent i Upsala i anledning af hans i N:o 
85 (251) af det Adertonde Aftonbladet införda artikel rörande sången för Friherre Sprengtporten” 
av Fredrik Georg Afzelius, Bihang till Correspondenten 30. 10 1838. Jfr ”Landsorts-nyheter”, 
Aftonbladet 26. 10 1838.
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anonym itet och otydlighet, leda till att fadersväldet och den konservativa 
pressen om prövade sin patriarkaliska syn på ungdom en som opolitisk.

Kollektiv tystnad och professorernas motdrag

Ytterligare ett sätt a tt uttrycka åsikter, utan att öppet och enskilt behöva utm ana 
sina överordnade, var a tt genom kollektiv tystnad undvika a tt erkänna den 
överordnades anspråk eller riktigheten i hans krav.475 M etoden användes av 
studenter, m edan professorernas motdrag var att tvinga dem  att enskilt och 
uttalat ta ställning. Jag skall nu återvända till de konflikter mellan studenter och 
professorer som redan flera gånger använts som exempel, för a tt peka på detta 
återkom m ande m önster i maktspelet dem emellan.

Finska nationens inspektor förklarade 1818, som tidigare näm nts, att han 
skulle frånträda sitt inspektorat om de oppositionella studenterna inte skrev 
under de nya stadgarna. H an  möttes av en massiv tystnad, och lyckades få över 
en del av de oppositionella på sin sida först sedan han tvingat deras huvudm an 
att peka ut var och en som delade dennes åsikt.476

En liknande scen utspelades i Ostgöta nation tolv år senare, då nationens 
inspektor frågade ledam öterna om de ”utan förbehåll” ville underkasta sig hans 
beslut.477 Frågan var enligt Svanbergs memoarer en av ”Inspektörs kraft- 
åtgärder”. H an vände sig kollektivt till hela nationen, men fick, enligt Svanberg, 
inget svar,478 m edan ett anonym t ögonvittne hävdar att frågan besvarades med 
ett unisont nej.479 H u r det än var med den saken, befallde inspektor att 
nam nen på nationens ledam öter skulle läsas upp ett och ett, ”så att hvar och en 
fick svara för sig och stånda ansvar för sitt y ttrande”.480 Att nu vända sig m ot 
inspektor betydde att öppet och personligen utm ana en överordnad, och 
därmed hela universitetshierarkin. Flera studenter försökte slingra sig och 
undvika att svara. En student som först inte ville besvara frågan svarade ändå 
vid förnyad uppm aning ”både med Ja och N ej”. Inspektor accepterade inga 
undanflykter utan fordrade att samtliga svarade med ja eller nej, vilket till sist 
ledde till ett för honom  själv nedslående resultat.481

När Geijer aktivt m otarbetade studenternas Köpenhamnsresa 1844, kallade 
han, som tidigare näm nts, till sig dem som planerat resan. Geijer, som  ju vid 
den tidpunkten var universitetets rektor, hade genom nationernas kuratorer 
informerat studenterna om  kungens uttalade vilja att resan inställdes, men han

475 Se även Scott 1990, s. 138, och, för ett exempel från Helsingfors 1833, Klinge 1969, s. 40.
476 FNP15. 41818, U 79, UUB.

477 Ö N P 26. 2 1830 (s. 16-19. C itat s. 17), U 822 g, UUB.

478 Svanberg 1949, s. 165. Svanberg även citerad i Hylander 1930, s. 91.
479 Falk 1885, s. 100.

480 Ö N P  26. 2 1830 (s. 16-19), U 822 g, UUB; Svanberg 1949, s. 165; Falk 1885, s. 100 (citat).
481 Ö N P 26. 2 1830 (citat s. 18), U 822 g; Svanberg 1949, s. 165.

102



fick inget svar på frågan om de tillkallade tänkte rätta sig efter kungens önskan. 
En av studentledarna förklarade efter ytterligare påstö tningar för den upprörde 
Geijer att ett sådant beslut måste fattas av resesällskapets m ajoritet. Geijer 
frågade då i stället om de för ”sin enskilda del” ville följa kungens önskan. 
Endast Carl Säve svarade för enskild del nekande, och det var då som Geijer 
hotade sätta stopp för hans karriär.482

Idén om att m ajoriteten skulle besluta om att inställa resan var ett typiskt 
uttryck för den sorts individualiseringssträvanden som fanns inom  student
politiken.483 De nya studentföreningarna hade inte nationernas graderade 
röstskalor,484 och även inom studentnationerna började m an, fram för allt under 
1840-talet, allt tydligare skilja på kollektiv och individ. Studenter började 
reservera sig m ot nationsbeslut, och det stod var och en fritt att teckna sig på 
nam nlistor i frågor som nationen som helhet inte tog ställning i.485 Den typ av 
individuella beslut som professorerna tvingade fram i exemplen ovan var 
därem ot ett m aktm edel, syftande till att om intetgöra det utrym m e för maskerad 
politik som studenterna hade i skydd av kollektivt agerande.486 Den 
framtvingade individualiseringen stod också i m otsatsställning till de nya 
studentsam fundens regler om slutna om röstningar.

Studenrledarna och det nattliga bullret
Studentpolitiken hade många sidor, och jag har pekat på några frågor som 
orsakade såväl maskerad politik som öppna utspel i ”the public transcript”. 
Även om  samma problem  låg bakom  politiska utspel av skilda slag, var 
förhållandet mellan den studerande ungdom ens öppna politiska anspråk och 
dess maskerade politik inte oproblematiskt. D et finns flera exempel på att de 
som var ledande inom den öppna studentpolitiken fördöm de den maskerade, 
även då det maskerade budskapet kunde tolkas som ett stöd för deras anspråk.

482 ”Förklaring rörande Köpenhamnsfärden”, Thorgny 23. 5 1844; Sylwan 1914, s. 212-215.

483 Vad beträffar 1845 års studentråg till Köpenhamn betonas i Säve 1846, s. 11 att makten att 
antaga och ändra ordningsstadgar ”förbehölls naturligtvis åt hela sällskapet”.

484 Stadgar fö r det Skandinaviska sällskapet i Upsala, 1844: ”På det allmänna Årssammanträdet 
afgöras alla frågor genom enkel pluralitet”. Förslag till bildande a f  en Studentförening i Upsala, 
1846: ”Alla val inom Studentföreningen ske med slutna sedlar; alla beslut afgöras med enkel 
pluralitet”. I 1851 års förslag till en studenternas läseförening föreslås att val skall ske ”med slutna 
sedlar och enkel pluralitet”. Frigell 1851, s. 13. I debatten om Studentföreningen var just detta en 
nyckelfråga. Enligt Thurgren borde varje medlem ha en röst, ”så att fullkomlig jemnlikhet 
härutinnan eger rum ” Thurgren 1844, s. 96.

483 Florén 1989, s. 49.
486 I sam band med studenternas lyckade aktion m ot universitetets rektor Christiernin 1795 

efterfrågade rektor just detta tillvägagångssätt från konsistoriets sida. Studenterna hade nog inte 
stått på sig, förmodade Christiernin, ”om de en och en särskilt blifwit hörde”. Handlingar till 
Uppsala universitets historia II, s. 7.
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Personer med anknytning till Jun tan  kunde visserligen i sin privata korre
spondens glädja sig åt diverse maskerade politiska tilltag som hänfördes till 
musikprocessen,487 m en studentkonventen var noga med a tt ta avstånd från 
”alla bullersamma och otidiga up träden” i sam band med hertigens och kron
prinsens besök 1793.488 Konventens verksamhet hade ju också sin udd riktad 
m ot bland annat studenternas egen bråkiga kultur, som under konventens korta 
verksamhetstid knapp t verkar ha fått något utrym m e alls.489

Vad gäller uppträdet utanför Gillet 1837 markerade K uratorskonventet 
tydligt sitt missnöje, och anm odade Allmänna sången att uppvakta den för
närmade landshövdingen.490 M en Kuratorskonventet, som försökte samla och 
kanalisera studentopinionen, var i sig självt inte någon politiskt okontroversiell 
företeelse. Året efter uppträdet utanför Gillet krävde det akademiska 
konsistoriets mest konservativa falang att konventet inte skulle få sam m anträda 
utan rektors m edgivande.491 Samtidigt som Kuratorskonventet genom  sin 
existens utm anade fadersväldets patriarkalism, utgick därifrån också system
atiska försök att göra slut på den bråkiga kulturen bland studenterna. Konventet 
ville avhålla studenter från att, ”sig sjelfa till vanheder, göra intrång i den lägsta 
pöbelns orena nöjen”.492

E tt uttalande av Carl Säve 1848 förtjänar att i detta sam m anhang återges 
utförligt. Skandinavisten och Studentföreningsanhängaren Säve493 hyste höga 
tankar om studenternas politiska roll, men påpekade att

[v]i skole icke fördraga, att det sättes fläckar på vår enthusiasm, derigenom att en 
obetänksam flock begagnar vår ungdomliga uppbrusning att derunder uttrycka 
sina egoistiska småopinioner, genom att under nattens täckelse skråla mot 
husväggar, hvilkets enda resultat är att injaga skräck hos qvinnor och barn.

I stället för att om  natten ”skråla m ot husväggar” borde studenterna ”stå som 
män för [sin] öfvertygelse, stiga fram i ljuset, vid full, öppen dager”.494 Vad som 
behövdes var, enligt Säve, en ”enda och enig Studentcorps” som kunde samla 
studentopinionen 495 Samma synpunkt uttalade Svedelius långt senare i sina 
memoarer. H an betonade att nattbullret i mars 1848 inte var ”någon gemensam

487 Brev till B. Höijer (odaterat; signerat Chiaramonti), Autografsamlingen vol. 105, RA.
488 Grape 1924, s. 202-205.

489 Grape 1924, s. 194, 205, 207-210; Jonsson 1990, s. 50.

490 Kuratorskonventetsprotokoll i<j. 10 1837, U 1755 b:i, UUB.
491 Sylwan 1914, s. 69 f; Uggla 1924, s. 20.

492 Kuratorskonventets protokoll 6. 12 1843; 12. 12 1843, U 1755 b:i, UUB; V D N P 9. 12 1843 
(citat), U 1115 h, UUB. Jfr Stenius 1987, s. 181 om liknande tendenser bland studenter i 1830-talets 
Finland.

493 Säve var en av de första som skrev in sig i Studentföreningens matrikel. U 1751 f.

494 Berättelse om Upsala-studenternas skandinaviska fest den 6 April 1848, s. 17. Se även Svedelius 
1889a, s. 458.

493 Berättelse om Upsala-studenternas skandinaviska fest den 6 April 1848, s. 18.
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handling af studenterna ’en corps’, det var blott ett pojkstreck af ett antal 
lättsinniga vettvillingar”.496

En förklaring till att ledande studentpolitiker tog avstånd från den nattliga 
maskerade politiken var naturligtvis att m aktförhållandena vid universitetet 
krävde det, och att de annars själva kunde råka illa ut. M en avståndstagandet 
passade också väl ihop med den nya uppfattningen om  en politiserande 
ungdom . Disciplinering av studentkulturen var viktig för den tyska burschen- 
schaftrörelsen,497 och studentskandinavisterna måste verka stadgade och 
pålitliga, för att alls accepteras som politiskt m yndiga.498 D et gällde nog 
studentrörelserna i allmänhet. D et politiskt färgade nattbullret lär ha upplevts 
som besvärande av dem  som eftersträvade en position i den öppna politiska 
interaktionen.

Som i många liknande fall återger inte rektors förm aningar efter attacken 
m ot ärkebiskopens hus 1846 något allmännare politiskt sam m anhang. Svedelius 
näm ner å sin sida inte dessa uppträden i sin redogörelse för ärkebiskopens 
inblandning i frågan om studentkonserten. I det senare fallet kan det 
naturligtvis bero på glömska, men det förelåg ibland en märklig överens
stämmelse mellan studentledarnas, lärarnas och den konservativa pressens bild 
av nattbullret. Av vitt skilda orsaker ville de tona ned bullrets politiska 
betydelse. Enligt lärarnas och den konservativa pressens patriarkaliska 
uppfattning var en politiserande ungdom  någonting onaturligt. Enligt student
ledarna var därem ot studenternas politiska uppgift så viktig att man ogärna 
förknippades med ovärdiga politiska m etoder som anonym t nattbuller. D et 
hände att representanter för studentoppositionen själva påpekade att slagsmål 
och stenkastning m ot professorers hus alls inte var några ”opinionsyttringar”, 
trots att rykten om  motsatsen gick runtom  i Sverige.499

Maskerad politik var visserligen på sätt och vis ett kom plem ent till den 
öppna politiken, m en att använda den innebar också att m an anpassade sitt 
agerande till sin underordnade och om yndiga position i fadersväldet. D et 
passade illa ihop med studentrörelsernas syn på studenten som medborgare, 
m yndig att öppet uttala sin åsikt i den borgerliga offentligheten.

496 Svedelius 1889a, s. 458. Frågan huruvida en anonym massas beteende kunde representera 
studentopinionen diskuterades redan i ”Till Aftonbladets korrespondent i Upsala i anledning af 
hans i N :o 85 (251) af det Adertonde Aftonbladet införda artikel rörande sången för Friherre 
Sprengtporten” av Fredrik Georg Afzelius, Bihang till Correspondenten 30. 10 1838. Se även Sylwan 
1914, s. 173 f.

497 Jarausch 1974, s. 537; Dahlstedt 2001, s. 23 f.

498 Nilsson 2000, s. 104-106; 155.
499 ”Inrikes”, Upsala 5. 6 1846. Se även ”Tabula nigra”, Studentbladet 6. 6 1846; J. L. Lovén till 

L. J. Lovén 14. 111847, E 6745, RA.
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Försummade nationsövningar

Landskapsdisputationer och disputationskonvent

Före och under avhandlingens undersökningsperiod var det akademiska livet 
präglat av det utbredda disputationsväsendet. D isputationer var inte bara en del 
av undervisningen och examineringen vid universitetet. De användes också som 
träning för studenterna i att försvara teser och i att tala latin. D essutom  var 
disputationerna ett vanligt inslag i diverse högtidligheter.500 D isputations- 
övningar infördes också som en del av studentnationernas verksamhet under 
decennierna kring år 1700. Övningarna hölls i regel i anslutning till landskaps- 
m ötena en till fyra gånger per termin. Så fortgick det i ungefär halvtannat 
århundrade innan övningarna i nation efter nation avvecklades i m itten  av 
1800-talet. Från och m ed slutet av 1700-talet hade också de egentliga landskaps- 
disputationerna kom pletterats med så kallade disputationskonvent. D et var dis- 
putationsövningar i enklare form er som kunde äga rum flera gånger i veckan.501

Studenterna var tvungna att i tur och ordning sköta olika sysslor vid 
övningarna. O rdförande vid ventilering av teser var vanligen en senior, m edan 
det med tiden blev vanligt att juniorer opponerade och responderade. Inspektor 
kunde även beordra de yngsta landsmännen att deltaga i övningarna. Enligt 
flera nationsstadgar skulle också någon landsman hålla en oration före eller efter 
disputationen. A tt inte fullgöra sina plikter vid nationsövningarna ledde i de 
flesta nationer till bestraffningar. D et vanligaste var att den brottsliges position i 
nationens hierarki påverkades negativt. D et kunde också leda till ett försäm rat 
nationsbetyg och till och med till uteslutning ur nationen.502

N ationsövningarna betraktades av studenterna som ett tungt åliggande. 
Professorn och forne Studentföreningsordföranden W ilhelm Erik Svedelius höll 
1871 ett föredrag om  studentnationernas historia, när han själv var student på 
1830-talet var nationernas disputationsövningar fortfarande en del av lands
männens vardag. För sina åhörare beskrev han dessa som ”ett besvär, som de 
fleste blott för nöd skull underkastade sig emedan de ej kunde slippa 
derifrån”.505

D et var inte endast det myckna arbetet med disputationerna som gav upphov 
till kritik. Ö vningarna var, m ed Sten Lindroths ord, ”fast rotade i det kon 
servativa akademiska bildningsidealet”. Tesernas innehåll var länge häm tade ur 
något teologiskt eller filosofiskt kom pendium , och även sedan ämnesvalet blivit

500 Sahlin 1857.

501 Sahlin 1857, s. 56-58; Lindroth 1967, s. 10-16; Floren 1989, s. 40 f.
502 Thorell 1933, s. 48-50; Lindroth 1967, s. 12; Florén 1989, s. 40 f.
505 Svedelius 1881, s. 7.
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friare var det främst det formella som var viktigt.504 Typisk är V ästm anlands- 
Dala nations inspektor Fredrik Mallets erinran om övningarnas nyttighet i 
oktober 1783. G enom  att flitigt bevista dem skulle m an, enligt M allet, lära sig 
att inte ”offendera tänkande och delicate åhörares öron m ed confusa föreställ
ningar, och en Latin, som de gamle Romrarne aldrig skulle hafva begripit”.505 
U nder 1800-talets första hälft fanns en utbredd kritik m ot hela det akademiska 
disputationsväsendet. Den formella latinexercisen och avsaknaden av krav på 
vetenskaplig förnyelse rim m ade illa med såväl rom antikens originalitetskrav som 
liberala föreställningar om prestationens betydelse för karriären.506

I ett sådant klim at vore det märkligt om inte också landskapsdisputationer 
och disputationskonvent fått sin släng av sleven. Ö vningarna hade varit 
rationella vid sin tillkomst, m en vid 1800-talets ingång kunde de uppfattas som 
hopplöst föråldrade. Bland studenter hördes ibland klagomål, som när den 16- 
årige och till universitetet rätt nyligen anlände Erik G ustaf Geijer 1799 skrev till 
föräldrarna om  de många nationskonventen. Passagen förtjänar att citeras i sin 
helhet:

Onsdagar och lördagar är nu här alltid disputationer; mitt ovanda och av 
fördomar ej skämda öra kan aldrig vänja sig vid det löjliga i dessa uppträden; 
den dödande monotonien, de dumma oppositionerna och framför allt de 
vämjeliga titlarna och orationerna vittna om ett barbari, som ännu skall bli ämne 
till åtlöje för kommande sekler.507

H ur löjliga disputationsövningarna än upplevdes av den unge Geijer kunde 
varken han eller någon annan jämnårig öppet kritisera dessa vid universitetet. 
Ö stgöta nations styrelse samlades dock 1822 för a tt diskutera disputations- 
konventen, som alltmer förvandlats till ”tom m a form aliteter”, och konstaterade 
då att nationssalarna stod nästan tom m a under konventen. Som skäl därtill 
angavs ”en viss tidens kallsinnighet för det Latinska språket och den dialektiska 
form en” samt konventens praktiska utform ning. För att om  möjligt vända 
utvecklingen föreslogs en del förändringar, bland annat att m ängden konvent 
skulle begränsas till ett i veckan och att en del teser skulle få vara på svenska.508

Annars var det som sagt under 1840-talet som en öppnare diskussion om 
nationernas verksamhet bland studenterna började förekom m a, och den 
diskussionen gällde även nationsdisputationerna. I Studentbladet konstaterades

504 Lindroth 1967, s. 12-16. C itat s. 15.
505 Ö N P 29. 10 1783 (s. 330), U 822 d, UUB.
506 Liedman 1991, s. 150-153. Se Burke 1993, s. 41-69 om latinets kulturella implikationer efter 

medeltiden, och W ennås 1966, kapitel 1 om kritiken av latinväldet i Sverige under 1800-talets 
första hälft.

507 E. G. Geijer till föräldrarna 27. 10 1799. Tryckt i Geijer 1920, s. 10.
508 Ö N P 26. 9 1822 (s. 101), U 822 f, UUB Andra försök till smärre reformer av 

disputationskonventen: Ö N P 7.10 1797 (s. 124 f), 19. 2 1803 (s. 236), U 822 e, UUB; 5. 10 1830 (s. 
36), 1. 111838 (s. 210), U 822 g, UUB.
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1846 att ”disputationsöfningarne hafva i de nationer, der de ej blifvit rent af 
afskaffade, till större delen öfvergått till tom m a formaliteter”.509 Orsaken till 
övningarnas förfall preciserades i ett annat num m er av tidningen. D är hävdades, 
föga överraskande, att de ”icke motsvara tidens fordringar”.510 En artikel i 
Correspondenten, som i övrigt instämde i Studentbladets kritik av disputations- 
övningarna, tilläde a tt den vaknande frihetskänslan bland studenterna lett till 
insikten att sådana övningar endast gagnade om de var frivilliga.511 Också enligt 
Thurgren, som speciellt betonade det ålderdomliga i att man disputerade i 
vilket ämne som helst, oavsett egen studieinriktning, hade disputations- 
konventen tappat all den glans de möjligen kunde ha haft tidigare.512 M en 
under nästan hela undersökningsperioden var det mycket riskabelt för enskilda 
studenter att öppet kritisera disputationer eller någon annan del av den 
akademiska organisationen.

I en uppsats från 1933 skriver O lof Thorell om nationsdisputationerna i 
V ästm anlands-D ala nation. O m  studenterna hävdade han: ”D et hörs inte så 
ofta några protester från deras håll. Vanligare är ett mer passivt m otstånd, som 
yttrar sig i undanflykter, plötsligt inträngande hinder och andra försök att 
undgå de hotande officiantskapen.”513 Den följande undersökningen ger 
Thorell rätt i hans antagande att studenternas försummelser till stora delar 
handlade om ”passivt m otstånd”.

Art lämna staden och att sjukna in

A tt anmäla ”laga förhinder”, som det heter i vissa nationsstadgar, eller ”giltiga 
skäl”, som det kallas i andra, var enda sättet att undgå de bestraffningar som

509 ”Några ord om Fack-föreningar”, Studentbladet 31. 10 1846. I UUB:s ex av tidningen finns 
blyertsanteckningen ”af S -n ”, vilket torde betyda August Sohlman. Hjärne 1879, s. 149: Sylwan 
1914, s. 231. Jfr dock Torstendahl 1962, s. 15. Under 1840-talet kunde åtm instone i enstaka fall 
övningarna även ifrågasättas under själva nationsdisputationerna. Thorell 1933, s. 56. Möjligen 
kunde också maskerad kritik smygas in i disputationsakten. Enligt ö d m an n  1898, s. 45 utgav 
studenter ibland ”på drift eller trots sådana teser, som voro omöjliga att försvara”.

510 ”O m  en Student-förening”, Studentbladet 31. 3 1846. Det är talande att också en försvarare 
av nationsdisputationerna hävdade att deras borttynande ”icke så mycket [är] e tt bevis, att dess tid 
är förbi, som att dess närvarande form och vilkor inte svarar m ot tiden”. ”O m  den akademiska 
N ationsinrättningen”, Frey 1844 (häfte XIX), s. 318.

511 ”O m  den i Upsala ifrågavarande Studentföreningen” (forts.), Correspondenten 15. 4 1846. 
Liknande åsikter antyddes redan i Ö N P  1. 11 1838 (s. 210), U 822 g, UUB. A tt studenterna 
frivilligt anmälde sig till nationsövningarna i deras dåvarande utformning var mycket ovanligt. 
Det är illustrativt att Östgöta nations kurator bland sina landsmän omöjligen kunde finna en 
frivillig orator då han en gång glömt att utse en sådan. Ö N P 19. 10 1850 (s. 21), U 822 h, UUB. Se 
även Ö N P 13. 6 1800 (s. 173 f), U 822 e, UUB. Jfr dock V D N P 20. 4 1811 (s. 106 f), U  1115 g, 
UUB; Ö N P 9. 12 1778 (s. 70 f). U 822 d, UUB.

512 Thurgren 1844, s. 44 f.
513 Thorell 1933, s. 47 f.
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försummelse av åligganden på disputationslandskapen m edförde.514 Vad som 
avsågs med dessa form uleringar är dock oklart. Enligt Västm anlands—Dala 
nations stadgar från 1816 avgjorde inspektor och seniorer giltigheten i de skäl 
som seniorer angav, medan inspektor själv avgjorde vilka juniorer som fick 
föreslås som seniorer trots att de inte fullgjort sina skyldigheter. D et senare stod 
även i Finska nationens stadgar från 1818.515 I Ö stgöta nation fastslogs 1821 att 
giltiga skäl var sjukdom , avresa från staden och under term inen förestående 
kandidatexam en. D et gällde emellertid endast dem som skulle orera. Giltiga 
skäl att avstå från övriga sysslor var fortfarande opreciserade.516

D et var vanligt att studenterna flagrant försum m ade sina åligganden. I 
nationsprotokollen står ibland inte vad som hindrat dem ,517 och ibland uppges 
endast att skälen var giltiga.518 De gånger orsaker preciseras i protokollen rör 
det sig så gott som alltid om  något av de tre skäl som var giltiga för oratorer i 
Ö stgöta nation 1821. U nder hela undersökningsperioden uppgavs ofta att

514 Östgöta nations stadgar 1777, kap 6, § 2, U 817 a, UUB; Östgöta nations stadgar 1821, kap 6, 
§ 2 (s. 32), U 817, g, UUB. V ästm anlands-Dala nations konstitutioner, tillägg 1767, i:a mom. § 11 
(s. 66), tillägg 1767, 2:a mom. § 4 (s. 70 0 » U 1110 a, UUB; V ästm anlands-D ala nations 
konstitutioner 1816, kap 4, § 10 (s. 32 f), U 1110 b, UUB.

515 V ästm anlands-Dala nations konstitutioner 1816, kap 4 § 3 (s. 29), kap 4 § 10 (s. 32 f), U 
n io  b, UUB; Finska nationens lagar kap 3 § 4 (s. 16), U 77, UUB. Se även V D N P 22. 10 1794 (s. 
333), U 1115 f, UUB, där det bestäms att studenternas försummelser av nationsövningar skall 
diskuteras och bedömas på landskapsmötena av inspektor och landsmännen.

516 Östgöta nations stadgar 1821, kap 6 § 3 (s. 32 f), U 817 g, UUB. Beslutet fattades något 
tidigare. Ö N P  5. 6 1819 (s. 520), U 822 e, UUB; 30. 5 1820 (s. 21), U 822 f, UUB. I 1844 års stadgar 
är inte examen preciserad till kandidatexamen., kap 3 § 10. U 817 h, UUB.

517 På de närmast följande sidorna har jag, i stället för att ge enstaka exempel, gjort not
apparaten fylligare. Skälet är att argumentationen delvis bygger på försumlighetens omfattning. 
V D N P 24.111792 (s. 321), U 1115 f, UUB; 22. 5 1802 (s. 32), 21. 11 1832 (s. 351), U 1115 g, UUB; 20. 
5 1837, 3. 12 1838, U 1115 h, UUB; Ö N P  4. 6 1778 (s. 50), 4. 6 1779 (s. 83), 29. 10 1783 (s. 330), 13. 
12 1783 (s. 334), 11. 11 1784 (s. 357), U 822 d, UUB; 6. 12 1792 (s. 21), 10. 12 1795 (s. 78), 10 6 1796 
(s. 95), 15 6 1797 (s. 118), 13. 6 1800 (s. 173), 28. 11 1804 (s. 260), 8. 6 1811 (s. 354), 10 12 1813 (s. 389), 
12. 4 1815 (s. 407), 28. 5 1817 (s. 458), 27. 4 1818 (s. 475), U 822 e, UUB; 13. 4 1822 (s. 94), ^9■ ™ 
1826 (s. 295), U 822 f, UUB; 7. 4 1832 (s. 69), 10. 12 1833 (s. 117), 9. 5 1836 (s. 164), 4. 6 1836 (s. 
167), 8. 6 1839 (s. 221), 2. 4 1842 (s. 257), 8. 4 1843 (s. 265), 6. 12 1843 (s. 272), 11. 6 1844 (opag. sida 
mellan s. 282 och 283), 24. 5 1845 (s. 296), 5. 12 1845 (s. 304), 14. 3 1846 (s. 309), 30. 5 1846 (s. 315), 
17. 10 1846 (s. 322), 7. 12 1846 (s. 336), 10. 3 1847 (s. 343), 2. 6 1847 (s. 346), 6. 12 1847 (s. 364), 16. 3 
1848 (s. 369), 14. 10 1848 (s. 384), 9. 12 1848 (s. 397), 30 3 1849 (s. 403), U 822 g, UUB; 28. 3 1850 
(s. 5), U 822 h, UUB; FNP 10. 11 1784 (s. 13), U 79, UUB. Några gånger uppger protokollen att 
studenterna inte ville fullgöra sitt åliggande, utan att närmare skäl därför anges. V D N P 2. 6 1780 
(s. 157), 13. 10 1780 (s. 158), U 1115 f, UUB; Ö N P  9. 12 1786 (s. 420), U  822 d; 24. 10 1795 (s. 76), 
U 822 e, UUB.

518 V D N P 9. 51801 (s. 16), 3. 6 1815 (s. 151 f), 5. 111825 (s. 256), 25. 111826 (s. 266 f), 11. 10 1832 
(s. 347 0 . U m s  g> UUB; Ö N P  11. 4 1809 (s. 316), 5. 11 1814 (s. 401), U  822 e, UUB; 9. 11 1825 (s. 
250), 9. 6 1827 (s. 310 f), 12. 12 1829 (s. 422), U 822 f, UUB; 11. 12 1832 (s. 78), 6. 4 1833 (s. 90), 10. 
12 1836 (s. 175), 5. 6 1841 (s. 245), 7. 6 1842 (s. 259), 12. 12 1842 (s. 262) 13. 6 1843 (s. 267), U 822 g, 
UUB.
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studenten i fråga var bortrest eller ännu inte ankom m en till staden.519 Sjukdom 
var ett annat vanligt skäl,520 och studenterna skyllde inte sällan på sina före
stående exam ina.521 A ndra skäl angavs endast i något enstaka fall,522 och rim 
ligen var det resa, sjukdom  och examen som betraktades som acceptabla också 
då det inte var preciserat i nationsstadgarna. D et hände att samma student gång 
på gång slingrade sig från sina uppgifter i nationsövningarna.523 Ytterst sällan 
påstås dock rent u t att studenter m edvetet försummat övningen.524

519 V D N P 5. 2 1784 (s. 206), 10. 4 1799 (s. 376), U 1115 f, UUB; 27. 51803 (s. 43), 16 5 1829 (s.
303), 29. 5 1830 (s. 310), U 1115 g, UUB; 30. 5 1840, U 1115 h, UUB; Ö N P 1. ix 1777 (s. 23), 13. 12 
1777 (s. 26), 9. 12 1778 (s. 70 f), 24. 3 1779 (s. 79), 13. 12 1781 (s. 268), 30. 10 1782 (s. 300-301), 10. 
6 1786 (s. 400), U 822 d, UUB; 8. 12 1794 (s. 56), 10. 6 1796 (s. 95), 2. 6 1798 (s. 140), 2. 4 1800 (s. 
169), 6. 12 1800 (s. 187), 2. 6 1801 (s. 199), 31. 10 1801 (s. 206), 9. 4 1808 (s. 299), 7. 12 1808 (s. 310),
6. 11 1811 (s. 359), 10. 12 1813 (s. 389), 30. 11 1814 (s. 402), 3. 6 1818 (s. 476), 12. 12 1818 (s. 497), 7. 6 
1819 (s. 523), U 822 e, UUB; 5. 6 1821 (s. 72), 9. 4 1823 (s. 123) 7. 6 1828 (s. 351), 12. 12 1829 (s. 422), 
U 822 f, UUB; 10. 11 1832 (s. 76), 8. 4 1840 (s. 232), 4. 6 1840 (s. 233), 13. 4 1844 (s. 277), 19. 10 
1844 (s. 287), 15. 3 1845 (s. 294), 15. 10 1845 (s. 301), 7. 12 1846 (s. 336), 16. 10 1847 (s- 35i), 26. 5 
1848 (s. 376), 20. 10 1849 (s. 408), U 822 g, UUB.

520 V D N P 9. 12 1805 (s. 67), 24. 5 1828 (s. 289), U 1115 g, UUB; Ö N P  9. 12 1778 (s. 70 f), 24. 3 
1779 (s- 79). 30. 10 1779 (s. 104, 109), 15. 6 1791 (s. 511 f), U 822 d, UUB; 8. 6 1809 (s. 318), 10. 11
1810 (s. 343), 10. 4 1813 (s. 381), 6. 12 1817 (s. 470), U 822 e, UUB; 22. 4 1820 (s. 14), 7. 4 1825 (s. 
232), U 822 f, UUB; 8. 4 1835 (s. 147), 11. 4 1839 (s. 220), 3. 4 1841 (s. 243), 19. 10 1844 (s. 287), U 
822 g, UUB; 4. 6 1850 (s. 12), U 822 h, UUB.

521 V D N P 26. 111791 (s. 305 f), 10. 4 1799 (s. 376), U 1115 f, UUB; 1. 12 1802 (s. 37), 29. 5 1830 
(s. 310), 24. 111830 (s. 316), U 1115 g, UUB; Ö N P  8. 6 1790 (s. 495), U 822 d, UUB; 11. 12 1802 (s. 
230), 4. 6 1803 (s. 239), 7. 3 1810 (s. 327), 6. 6 1810 (s. 328), 18. 4 1812 (s. 367), 9. 12 1815 (s. 421), 6. 
4 1816 (s. 432), U 822 e, UUB; 13. 11 1830 (s. 37), 8. 4 1835 (s. 147), U 822 g, UUB; FN P 4. 10 1788 
(s. 19), v 1815 (odat.), U  79, UUB.

522 V D N P 29. 5 1830 (s. 310), U 1115 g, UUB; FNP 26. 6 1813, v 1815 (odat.), 8. 12 1820, 17. 5 
1821, U 79, UUB; Ö N P  i i . 6 1829 (s. 388), U 822 f, UUB. Ett skäl till att m an ibland beslöt att 
ställa in övningarna var att landsmännen helt enkelt var fär få. Problemet gällde framför allt den 
lilla finska nationen, där nationsävningarna i långa perioder låg nere. FNP 4. 10 1788 (s. 19), 22. 4 
1789, h 1789 (odat. s. 20), 16. 12 1816 (U  79), UUB; V D N P 15. 10 1783 (s. 199), U 1115 f, UUB; 
Ö N P 12.111804 (s. 257), U 822 e, UUB.

523 V D N P, 26. 11 1791 (s. 305 f). 24. 11 1792 (s. 3*1). U 1115 f, UUB; 16. 2 1811 (s. 104), 20. 4
1811 (s. 106-112), 23. II 1833 (s. 363), U 1115 g, UUB; 5. 3 1834, U 1115 h, UUB; Ö N P, 1. 11 1777 (s. 
23), 30. 9 1779 (s. 104), 29. 3 1780 (s. 171), 20. 5 1780 (s. 183), 29. 10 1783 (s. 330), 13. 12 1783 (s. 
334), U 822 d, UUB; 2. 4 1800 (s. 169), 13. 6 1800 (s. 174), 2. 6 1801 (s. 199), 31. 10 1801 (s. 206), 7. 
3 1810 (s. 327), 6. 6 1810 (s. 328), 10. 11 1810 (s. 343), 27. 4 1818 (s. 475), 3. 6 1818 (s. 476), U 822 e, 
UUB; 8. 4 1840 (s. 232), 4. 6 1840 (s. 233), 19. 10 1844 (s. 287), 15. 10 1845 (s. 302), 5. 12 1845 (s-
304), 14. 3 1846 (s. 309), 30. 5 1846 (s. 315), 17. 10 1846 (s. 322), 7. 12 1846 (s. 337), 10. 3 1847 (s. 343 
f), 2. 6 1847 (s. 346), 16. 10 1847 (s. 351 f). 6. 12 1847 (s. 364), 16. 3 1848 (s. 369), 14. 10 1848 (s. 384), 
9. 12 1848 (s. 397), 30. 3 1849 (s. 403), 20. 10 1849 (s. 408), U 822 g, UUB; 28. 3 1850 (s. 5), 4. 6 
1850 (s. 12), U 822 h, UUB.

524 Se dock Ö N P  13. 6 1800 (s. 174), U 822 e, UUB; V D N P 13. 10 1810 (s. 97), 20. 4 1811 (s. 
107-112), 23. 111833 (s. 363), U  1115 g, UUB; 5. 3 1834, U 1115 h, UUB.
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Uteblivandet som protestform
O m  ordföranden anm älde förfall fick disputationsövningen inställas, medan 
orationen naturligt nog stoppades då oratorn uteblev. Även om  protokollen 
nästan alltid anger något av de giltiga skälen som förklaring, eller endast att 
studenten anm ält förfall, vill jag hävda att det vanligen rörde sig om 
undanflykter. Jag vill också hävda att undanflykterna åtm instone ibland skall 
tolkas som maskerade politiska protester m ot inspektor eller m ot nationerna 
och deras tvångsmässiga övningar. A tt försumma nationsövningar var speciellt 
vanligt i tider av öppen konflikt. A tt så var fallet vid tiden för musikprocessen 
skall diskuteras senare, och försumligheten var påfallande under hela 1840-talet. 
I Ö stgöta nation fick m inst en av de två övningarna inställas vid 33 av 44 
landskap under perioden 1840-1850.525 Ofta var båda officiarierna frånvarande, 
och nationen fick då vanligen inställa alla övningar.526 Frekvensen var än mer 
anm ärkningsvärd under decenniets andra hälft, då just nationsövningarna var 
föremål för öppen debatt. I Ö stgöta nation inställdes disputationsövningen i 
maj 1845, eftersom ordföranden anm ält förfall.527 Därefter var de som utnäm nts 
till ordförande sjuka, bortresta eller av andra skäl förhindrade vid fem ton 
tilltänkta landskapsdisputationer i rad,528 och nästa disputationsövning genom 
fördes inte förrän m er än fyra år senare.529

I nästa kapitel framgår att nationsövningarna var en måltavla för kritik från 
Studentföreningens förespråkare. Nationens övningar hade också allra svårast 
att hävda sig under den period som kan kallas Studentföreningens storhetstid -  
från hösten 1846 till våren 1848. O rdförandena och oratorerna fann då ständigt 
skäl att utebli. Från oktober 1846 till mars 1848 utsåg Ö stgöta nation 14 sådana 
funktionärer. Endast en gång hände det att en student fullgjorde sitt

525 Ö N P  8. 4 1840 (s. 232), 4. 6 1840 (s. 233), 3. 4 1841 (s- 243), 5- 6 1841 (s. 245), 7. 6 1842 (s. 
259), 12. 12 1842 (s. 262), 8. 4 1843 (s. 265), 13. 6 1843 (s. 267), 6. 12 1843 (s. 272), 13. 4 1844 (s. 277), 
11. 6 1844 (opag. sida mellan s. 282 och 283), 19. 10 1844 (s. 287), 15. 3 1845 (s. 294), 24. 5 1845 (s. 
296), 15. 10 1845 (s. 301), 5. 12 1845 (s. 304), 14. 3 1846 (s. 309), 30. 5 1846 (s. 315), 17. 10 1846 (s. 
322), 7. 12 1846 (s. 336), 10. 3 1847 (s. 343), 2. 6 1847 (s. 346), 16. 10 1847 (s. 351) 16. 10 1847, 6. 12 
1847 (s. 364), 16. 3 1848 (s. 369), 26. 5 1848 (s. 376), 14. 10 1848 (s. 384), 9. 12 1848 (s. 397), 30. 3 
1849 (s. 403), 20. 10 1849 (s. 408), U 822 g, UUB; 28. 3 1850 (s. 5), 4. 6 1850 (s. 12), 19. 10 1850 (s. 
21), U 822 h. Som jämförelse kan nämnas att övningar försummades vid tolv av det föregående 
decenniets landskapsmöten i samma nation. , Ö N P 13. 11 1830 (s. 27), 7. 4 1832 (s. 69), 10. 11 1832 
(s. 76), 11. 12 1832 (s. 78), 6 . 4 1833 (s. 90), 10. 12 1833 (s. 117), 8. 4 1835 (s. 147), 9. 4 1836 (s . i 64),  4. 
6 1836 (s. 167), 10.12 1836 (s. 175), 11. 4 1839 (s. 220), 8. 6 1839 (s. 221), U 822 g, UUB.

526 Ö N P 7. 6 1842 (s. 259), 6. 12 1843 (s. 272), 11. 6 1844 (opag. sida mellan s. 282 och 283), 19. 
10 1844 (s. 287), 17. 10 1846 (s. 322), 7. 12 1846 (s. 336), 10. 3 1847 (s. 343), 2. 6 1847 (s. 346), 6. 12 
1847 (s. 364), 16. 3 1848 (s. 369), 9. 12 1848 (s. 397), 30. 3 1849 (s. 403), U 822 g, UUB.

527 Ö N P  24. 51845 (s. 296), U 822 g, UUB.
528 Ö N P  15. 10 1845 (s. 301), 5-12 1845 (s. 304), 14. 3 1846 (s. 309), 30. 51846 (s. 3U). 17-10 1846 

(s. 322), 7. 12 1846 (s. 336), 10. 3 1847 (s. 343), 2. 6 1847 (s. 346), 16. 10 1847 (s. 351), 6. 12 1847 (s. 
364), 16. 3 1848 (s. 369), 26. 5 1848 (s. 376), 14. 10 1848 (s. 384). 9 - 12. 1848 (s. 397), 30. 3 1849 (s. 
403), U 822 g, UUB.

529 Ö N P 2. 6 1849 (s. 405), U 822 g, UUB.
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åliggande.530 D et är orim ligt att tänka sig att studenterna i sådan utsträckning 
verkligen var sjuka eller hade andra giltiga skäl att utebli. D et var naturligtvis 
svårt att peka u t och bestraffa enskilda studenter, men nationens inspektor 
W ilhelm Fredrik Palm blad, som för övrigt var en av Studentföreningens värsta 
Fiender, uttryckte sitt misshag och markerade att han ansåg att det inte stod rätt 
till.531

Den östgöte som i nationens diskussioner tydligast tog ställning för 
Studentföreningen var Daniel M agnus Sandahl.532 H an hörde till dem  som 
försummade sina nationsåligganden,533 men i december 1848 fram träder han 
snällt när alla tillsatta funktionärer uteblivit och föreläser om  ”det äldsta 
N orden”. D et står uttryckligen i protokollet att Sandahl därmed uppfyllde ett 
åliggande som H am m arskjöldsk stipendiat.534 Att försum m a dylika åligganden 
var som sagt nästan regel under 1840-talet, till inspektor Palmblads stora förtret. 
Men Sandahl hade fått problem  med att få u t det stipendium  han levde på, och 
hans hopp stod plötsligt till Palmblad, som fungerade som länk mellan Sandahl 
och stipendiets patronus.535 D et förefaller troligt att Palmblad använt sitt 
inflytande för att försäkra sig om nationsstadgarna följdes åtm instone denna 
gång. Försum m andet av nationsövningarna beklagades, även om  det formella 
systemet med varningsgrader inte läm nat många spår i nationsprotokollen. 
Klagomålen kom ibland från kurator eller andra seniorer,536 och ibland antyds 
missnöjet i protokollen utan att det framgår vem som är m issnöjd.537 Framför 
allt var det dock inspektörer och andra ordinarie lärare som påm inde om  nyttan 
med nationsövningarnas, beklagade att de försummades och hotade de 
försumliga.538 Typiskt nog förklaras vid ett tillfälle i V ästm anlands-D ala nation

530 Ö N P  17. 10 1846 (s. 322), 7 12 1846 (s. 336), 10. 3 1847 (s. 343), 2. 6 1847 (s. 346), 16. 10 1847 
(s. 351), 6. 12 1847 (s. 364), 16. 3 1848 (s. 369), U 822 g, UUB. En gång rog också en frivillig på sig 
att orera i den tillsatte oratorns ställe.

531 Ö N P 10. 3 1847 (s. 343), U 822 g, UUB.

532 Ö N P 12. 10 1846 (s. 321), 19,111846 (s. 328-334), 23.111847 (s. 356 f), U 822 g, UUB.
533 Ö N P 16. 10 1847 (s- 352), 6. 12 1847 (s. 364), 16. 3 1848 (s. 369), U 822 g, UUB. Samtidigt 

uteblev emellertid även en magister Lemke, som verkar ha varit motståndare till föreningen. Ö N P  
8. 12 1846 (s. 339), U 822 g, UUB.

534 Ö N P 9. 12 1848 (s. 397), U 822 g, UUB.

535 Ö N P 10.111848 (s. 387-393), 16. 3 1849 (s. 402), U 822 g, UUB.

536 V D N P 20. 4 1811 (s. 107-112. Se även Thorell 1933, s. 50), 23. 11 1833 (s. 363), U  1115 g, 
UUB; Ö N P  9. 6 1815 (s. 411), U 822 e, UUB; 26. 9 1822 (s. 101), 15. 111826 (s. 293), U 822 f, UUB.

537 V D N P 21. 11 1793 (s. 328. Se även Thorell 1933, s. 50), 22. 10 1794 (s. 333), U  1115 f, UUB;
7. 6 1800 (s. 7), U 1115 g, UUB; 4. 3 1834, U  1115 h, UUB; Ö N P 29. 3 1780 (s. 171), 20. 5 1780 (s. 
183), U 822 d, UUB; 2. 4 1800 (s. 169), 6. 11 1811 (s. 359), U 822 e, UUB; FNP 26. 12 1813, 26. 12 
1814, U 79, UUB.

538 V D N P 6. 3 1782 (s. 175 f)> 16. 10 1782 (s. 181), 7. 5 1783 (s. 190), 15. 10 1785 (s. 245), 19. 2 
1791 (s. 302), 22. 2 1792 (s. 311), 24. 11 1792 (s. 321), 10 1792 (s. 327), 14. 3 1794 (s. 330), U  1115 f, 
UUB; 26. 2 1803 (s. 42), 19. 10 1803 (s. 48), 19. 2 1806 (s. 76), 13. 10 1810 (s. 97), 20. 4 1811 (s. i i i ), 
19. 10 1811 (s.n8), 6. 5 1812 (s. 124 f). o . 3 1818, (s. 171), 14. 10 1820 (s. 187), U 1115 g, UUB; 11. 12 
1838, U 1115 h, UUB; Ö N P  29. 10 1783 (s. 330), U 822 d, UUB; 13. 6 1800 (s. 173), 7. 3 1810 (s.

112



att nationen genom att hålla disputationskonvent två gånger i veckan ville gå 
inspektor till m ötes.539 D et är nog inte heller en slump att om intetgörandet av 
ett disputationskonvent i finska nationen tolkades som ”en slags dem onstra
tion” m ot en omtvistad åtgärd av inspektor.540 M ot den bakgrunden är det inte 
heller överraskande att finna hur förtvivlat svårt östgötarnas inspektor N eikter 
hade att få studenterna att disputera och orera. D etta hans problem  uppträdde 
nämligen i en tid då han föraktades av studenterna för sitt agerande i m usik
processen.

Musikprocessens maskerade sida
Musikprocessen var en rättslig process i det akademiska konsistoriet år 1800. I 
den dömdes G ustaf Abraham  Silverstolpe och flera av hans vänner för sitt 
agerande när universitetet firade G ustaf IV Adolfs kröning i april samma år. 
D en första av de politiskt laddade tidpunkter som skall inventeras i jakt på 
maskerad studentpolitik är m ånaderna kring musikprocessen. Inledningsvis 
refereras kort det yttre händelseförloppet, som är kartlagt i tidigare forskning.

Kröningsfesten skulle prydas av orationer och högtidlig musik. T ill det 
senare hade Silverstolpe och hans vänner lovat a tt bidra i egenskap av 
amatörmusiker. I samråd med ledaren för Akademiska kapellet, den gamle 
löjtnanten Leyel, bestämde man att ett stycke vid nam n Bataille de Fleurus 
skulle framföras under högtiden. Stycket innehöll emellertid utdrag ur 
Marsäljesen, varför universitetets rektor förbjöd Leyel att framföra det. 
Löjtnanten, som inte meddelade am atörerna beslutet, lade i stället noterna till 
en Haydn-sym foni på musikläktarens notställ. D et överenskomna stycket sade 
han sig ha glömt hemma. Am atörerna, som inte ansåg sig vare sig behöva eller 
kunna spela en symfoni de inte repeterat, lämnade musikläktaren. Leyel 
framförde symfonin med endast två m usikanter ur Akademiska kapellet, vilket 
av publiken upplevdes mer som komiskt än som högtidligt. Silverstolpe 
förutsattes ligga bakom alltsammans, och konsistoriet döm de honom  och hans 
vänner som skyldiga till att ha försökt störa den rojalistiska högtiden med 
revolutionär musik, sam t till att ha orsakat högtidens misslyckande genom att 
inte spela den musik som framlagts i stället för det förbjudna stycket. 
Silverstolpe dömdes att mista sin docentur och förvisades från Uppsala på 
livstid. De övriga fick lindrigare straff.541

326), U 822 e, UUB; 10. 3 1847 (s. 343), U 822 g, UUB; FNP v 1782, (s. 5), 13. 10 1790 (s. 21), 24. 
111790 (s. 24), U 79, UUB.

539 8. 3 1792 (s. 324), U 1115 f, UUB.

540 G ottlund 1864, s. 224.
541 W erner 1884, s. 289-323; Svenson 1950, s. 97-99; Lindroth 1976, s. 177 f; Nilsson 1984; 

Åhlén 1987; s. 162-164; Hägerstrand 1995, s. 11 f.
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De åtalade klagade och m enade att rättegången var olaglig, men universitetet 
hade genom det redan näm nda kungliga brevet från 1750 fått vidgad dom srätt i 
disciplinmål -  slagsmål, skrikande och annat fridsstörande. I sådana mål 
behövde konsistoriets dom ar inte längre prövas i hovrätterna, och i praktiken 
kunde konsistoriet, genom att förklara att det rörde sig om ett disciplinbrott, 
döma utan hänsyn till allmän lag.542

Silverstolpe lät trycka rättegångsprotokollen, vilket trots den begränsade 
tryckfriheten inte var olagligt. På så vis kontrasterades tydligt det gamla univer
sitetets rättsväsende m ot den nya offentligheten och den allm änna opinionens 
makt. A tt de åtalade skulle förlora målet i konsistoriet var väntat, trots a tt de på 
punkt efter punk t kunde peka på felaktigheter som dom stolen gjort sig skyldig 
till. M en genom de tryckta protokollen kom ordväxlingarna i rätten ”under 
allmänhetens prövning”, som en av de inblandade uttryckte det, och slaget om  
den allmänna opinionen vanns av Silverstolpe och hans vänner.543

Att Silverstolpe ”rätt wäl [kände] opinionens verkan” kunde musikprocessens 
domare bittert konstatera. Först hade Silverstolpe kunnat glädja sig åt den 
förstörda högtidligheten. N är sedan fadersväldet nödgades rannsaka händelsen, 
kunde han ”skrika öfver våld och förföljelser, samt genom offentligt tryck för 
allmänheten tydligen bewisa, at man blifvit en m artyr”.544 Silverstolpe och hans 
vänner saboterade alltså kröningsfesten, som med Habermas term inologi var en 
del av den representativa offentligheten. Att sedan rättegången genom  
publiceringen av protokollen kunde följas av ”allm änheten” i den borgerliga 
offentligheten var ett svårhanterligt problem  för universitetet.

I skydd av massan

Att studenterna gärna sökte skydd i en folkmassa när de agerade politiskt har 
redan diskuterats. Sådana m etoder användes inte m inst i sam band m ed 
musikprocessen. Hösten 1799, alltså strax före skandalen, skakades Uppsala av 
politiskt färgade oroligheter. A tt studenter sjöng nidvisor om kungen i sam band 
med kronprinsens födelse har näm nts. Professorerna gjorde visserligen vad de 
kunde för att läxa upp och tysta studenterna, men till sist reste kungen själv till 
Uppsala. I universitetsstaden höll han ett strafftal till lärarna, visade sin avsky 
för Silverstolpe och avsade sig universitetskanslersämbetet. H an föreslog som ny

542 Lundh 1977, s. 224 f. O m  musikprocessen konstateras i Segerstedt 1974, s. 186 att den 
akademiska jurisdiktionen, inte ”var något instrum ent för frihetens bevarande. Genom  att i 
jurisdiktionens begrepp tolka in fadersrätten fick man mycket stort svängrum för ingripande”.

543 Nilsson 1984, s. 18. I Geijer 1920, s. 31 framgår hur processen skänkte ett löjets skim mer åt 
konsistoriet.

544 Handlingar i det a f  tilförordnade a c t o r . s. 191 f.
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kansler Axel von Fersen, som i det närmaste betraktades som en symbol för 
l’ancien regime, och det lamslagna konsistoriet accepterade genast förslaget.545

Studenternas m assaktioner var under den här tiden uppm ärksam m ade och 
om diskuterade i högreståndskretsar i hela landet. Den fjortonårige finländske 
studenten Jacob H enrik af Forselles skrev i mars år 1800 till sin m or och 
försäkrade att han inte varit delaktig i oroligheter som m odern frågat om i ett 
brev från januari samma år. Forselles beskrev oroligheterna som att studenter 
”skrålade mäst kring T orget” och hävdade att ryktet om  det inträffade förstorats 
i Stockholm .546

I maj år 1800, m ånaden efter musikskandalen och under den efterföljande 
processen, lämnade Benjamin H öijer Uppsala och reste utom lands. Både 
sam tiden och Höijers hävdatecknare betraktade resan som en påtvingad 
landsflykt.547 Höijer hade fiender vid hovet och vid universitetet som m ot
arbetade honom  i befordringsärenden. Avresans direkta orsak var att han trots 
överlägsna meriter blivit förbigången i en professorstillsättning.548 N är han 
lämnade staden följdes han av ett hundratal studenter som genom stoj och skrik 
drog uppm ärksam het till den närm ast triumfatoriska avfärden. I det spända 
läget fann universitetet för gott att skicka en kurir till kansler och sin rektor till 
kungen för att informera och beklaga.549 N är Marcus W allenberg något senare 
lämnade Uppsala, efter att ha blivit döm d i musikprocessen, följde studenternas 
avskedstagande samma m önster som vid Höijers avresa.550

På musikprocessens tid var det alltså vanligt att studenterna vädrade sina 
åsikter i skydd av massan, och för tillfället hade sådana uttryck såväl den lokala 
som den kungliga maktens ögon på sig. M en också själva musikskandalen 
präglades av maskerat politiskt handlande i skydd av massan. I musikprocessen 
var åtalspunkterna oklara, vilket också påpekades av de åtalade.551 Stora delar av 
processen gick också åt till att utreda konsistoriets egentliga dom srätt i m ålet.552 
D et var inte endast de åtalades försök att få Marseljäsen spelad på högtiden och 
deras vägran att spela det framlagda stycket som konsistoriet intresserade sig för. 
M an ville också fastställa deras skuld i en fråga som enligt de åtalade inte hade i 
dom stolen att göra.

I slutet av den högtidliga akten, då den akademiska processionen tågade ut, 
hade nämligen studenter klappat i händerna, stam pat med fotterna och

545 Se till exempel W erner 1884, s. 275-277; Svenson 1950, s. 92-95; Nilsson 1984, s. 15 f.

546 J. H. af Forselles rill V. S. C. af Forselles. Brev 23, G 70 j, UUB.

547 Liljekrant2 1912, s. 260.
548 Liljekranrz 1912, s. 226-255.
549 Liljekrantz 1912, s. 260-264.
550 Lundh 1977, s. 227 f. Detra sätr art ta avsked av relegerade studenter var ingen nyhet. Se

Geschwind 2001, s. 189 f, för ett exempel från 1660-talet.
551 Handlingar i det aftilförordnade Actor..., s. 6 f.
552 Handlingar i det a f  tilförordnade Actor..., W erner 1884, s. 292 f; Lundh 1977, s. 224.
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möjligen till och med dansat.553 D enna lätt genomskådade ironi gjordes av 
konsistoriet till en rättssak. I förhören under våren 1800 fick vittnena ett efter 
ett svara på huruvida de igenkänt de applåderande studenterna. D e flesta sade 
sig ha sett eller åtm instone hört spektaklet, men nästan ingen kunde ange några 
skyldiga. T jugotre personer -  m est studenter -  tillfrågades om bullret i slutet av 
akten. Sex av dem sade sig ha läm nat byggnaden dessförinnan.55"* De övriga, 
alltså sjutton personer, hade hört oväsendet och i några fall sett bullrande s tu d 
enter. Åklagarens problem  var att ingen kunde minnas om  någon av de åtalade 
varit inblandad.555 Typiskt är Anders Jacob Schultzbergs vittnesmål, i vilket han 
sade sig ha ”hört handklappning och i synnerhet strykningar m ed fötterne, nere 
på Auditorium , men ej gifvit akt på eller känt, hvilka det g jort”.556

Innebörden av musikskandalens maskerade sida -  fotskrapningarna, hand
klappningarna, dansen och massornas bullrande på stadens gator -  var tydlig för 
alla inblandade. M en konsistoriet var främst ute efter att straffa och avhysa de 
individer som trotsat och förlöjligat de akademiska fäderna på än tydligare sätt. 
O m  inte musikskandalen kretsat kring personer som mer eller m indre öppet 
kritiserat sina överordnade, och om  inte skandalen blivit uppm ärksam m ad på 
högsta ort, hade konsistoriet troligen valt att bortse från studenternas fo t
skrapande och dansande, kanske till och med från musikskandalen i sin helhet. 
Konsistoriets ovilja att protokollföra nam n på identifierade fotskrapare som inte 
hörde till de åtalades krets, tyder på att åtm instone det förstnäm nda skulle ha 
blivit fallet.557

Anonyma m assaktioner av den typ som förekom bland studenterna i 
samband med musikprocessen kräver, enligt Scott, en social miljö där de kan 
samordnas och där ”the hidden transcript” kan frodas.558 Kretsen kring 
Silverstolpe var av betydelse för studentopinionen, vilket om  inte annat k o n 
sistoriets m ödosam m a arbete för att göra sig kvitt huvudpersonerna visar. 
D ärem ot verkar det m indre troligt att det lilla och aristokratiska matlaget skulle 
ha utgjort den sociala miljö som Scott efterlyser. Politiska diskussioner fördes 
bland studenter på stadens vinkällare,559 men enligt H erbert Lundh var s tu d 
enterna under gustaviansk tid relativt sällan sedda krog- och källarbesökare.560 
M er sannolikt är att det var i studentnationerna som universitetskritiska åsikter 
vädrades bland den stora massan av studenterna. D et har tidigare uppm ärksam 
mats att personerna i Jun tan  hade fram skjutna positioner i sina respektive

553 W erner 1884, s. 291; Svenson 1950, s. 98 f; Nilsson 1984, s. 10,
559 Handlingar i det a f  tilförordnade Actor..., s. 23, 39, 41, 47, 49.

555 Handlingar i det a f  tilförordnade Actor..., s. 21, 24, 28, 33-36, 39-41, 44-51, 55.
556 Handlingar i det a f  tilförordnade Actor..., s. 33.

557 Handlingar i det a f  tilförordnade Actor..., s. 48, 149.
558 Scort 1990, s. 151 f.
559 Lundh 1972, s. 10.

560 Lundh 1972, s. 25, 28, 31 och 36 f.
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nationer.561 De två huvudåtalade i musikprocessen var båda studenter i Ö stgöta 
nation. U nder de tre närm ast föregående åren hade Silverstolpe varit förste 
kurator tre term iner och W allenberg en .562 Båda två fungerade dessutom som 
lärare för de yngre landsm ännen.563 Troligen var deras inflytande över 
nationens övriga m edlem m ar betydande. Inom  fadersväldets gamla organisation 
gick det inte att öppet kritisera den rådande ordningen vid universitetet. 
D ärem ot kunde ett universitetskritiskt ”hidden transcript” finnas i de gamla 
studentnationerna.

Bestraffades professorerna av ungdomen?
I tidskriften Läsning i et och annat fanns en allegori om  musikprocessen av en 
icke namngiven författare. I allegorin liknas universitetet vid ett stall, och 
studenterna vid hästar. En besvärlig häst, identifierad som Silverstolpe av hans 
hävdatecknare K. F. W erner, drivs under löjliga former ur sin krubba.564 
Textens avslutning kan utan alltför livlig fantasi tolkas som en ganska hotfull 
uppm aning till konsistoriet:

Jag gratulerar herr ordföranden till det hedervärda kall han åtagit sig, att i tid 
och otid piska och slå de fattiga hästarna. Jag önskar blott att de ej måtte bli 
fullkomligen rasande, slutligen rycka sig lösa från krubborna och hämnas på sin 
orimliga förföljare.565

Vi har sett hur konsistoriet bestraffade de inblandade ungdom arna. N u  skall jag 
också undersöka i vilken mån professorerna ”bestraffades” av ungdom en. 
V ästm anlands-D ala nations inspektor Daniel Boethius och Ö stgöta nations 
inspektor Jakob Fredrik N eikter hade tidigare varit de åtalade studenternas 
lärare och vänner. M en vid rättegången visade de sin lojalitet med regimen och 
vände sig med kraft m ot sin forna elever.566 Att detta orsakade bitterhet bland 
de fällda är känt.567 Kan man också tänka sig att näm nda professorers beteende 
renderade dem besvär i ordningens upprätthållande bland studenterna i den 
egna nationen och i lärosalarna?

I ett brev till Benjamin H öijer från en okänd avsändare 1800 rapporterades 
vad som tilldragit sig sedan Höijer läm nat staden några veckor tidigare. O m

561 Svenson 1950, s. 92; Lundh 1977, s. 206.
562 Silverstolpe var också nationens bibliotekarie vårterminen 1798. Förtroendemän 

nationerna och Studentkåren, s. 451, 453.
563 14. 2 1800 (s. 167), U 822 e, UUB.
564 W erner 1884, s. 325 f.
565 W erner 1884, s. 326.
566 W iberg 1938, s. 65: Nilsson 1984, s. 16; Hägerstrand 1995, s. 12.
567 Dixelius 1953, s. 386 f; W iberg 1958, s. 65; Lundh 1977, s. 226; ö sth o lm  2000, s. 167 f; 

Frängsmyr 2000, s. 87. Silverstolpe uttryckte även detta i själva rättsprocessen. Se Handlingar i det 
a f  tilförordnadeActor..., s. 145.
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musikprocessens efterspel har avsändaren en hel del att meddela. ”Studenten är 
i allmänhet en stor skit, m en griper sig stundom  an.” Sedan följer en upp
räkning av otyg som drabbat Boethius, N eikter och åklagaren i musikprocessen 
Ullberg. Studenterna hade anonym t författat nidvisor om dessa som, enligt 
brevskrivaren, ”gjort god värkan”.568 Boethius hade dessutom fått sina 
föreläsningar förstörda genom att kräftor placerats i hans kateder.569 Också här 
är budbäraren dold. Professorn fann plötsligt skaldjur i katedern, och även om 
budskapet var tydligt nog fanns ingen att straffa för tilltaget.

I brevet framgår också att vissa studenter agerat öppet, men använt 
tillvägagångssätt där budskapet var tvetydigt eller formellt sett oklanderligt. I 
Västm anlands-D ala nation, där Boethius alltså var inspektor, skulle Joseph 
O tto  Höijer utses till kurator. Valet av Benjamin Höijers halvbror grundades, 
enligt brevskrivaren, på en önskan ”at samla glödande Kol på Juntans hufvud”. 
D en blivande kuratorn skulle ventilera ett antal teser på ett nationsm öte för att 
bli behörig till ämbetet, och H öijer häm tade sina teser ur Boethius utlåtande i 
musikprocessen. M en då han sedan skulle utnämnas vägrade han, med 
hänvisning till att det inte längre gick att veta hur länge man kunde få vara kvar 
i Uppsala. M ed tanke på att Boethius varit med om att döm a ett par av de 
anklagade i musikprocessen till förvisning från staden, var det inte konstigt att 
han, enligt brevskrivaren, inte kunde dölja sin harm .570 De professorer som 
varit milda i sina utlåtanden i musikprocessen kunde däremot, på ett likaledes ej 
helt uttalat sätt, inhösta studenternas beröm. Så fick professor Lundström  
silverskedar, försedda med datum et för konsistoriets votering i frågan.571

Joseph O tto  Höijers maskerade protest finns också återgiven i nationens 
protokoll, men form uleringarna avslöjar typiskt nog inte att inspektor 
förödmjukats, och än m indre anas någon politisk anstrykning. D et konstateras 
torrt att H öijer ventilerat teserna och skulle utses till kurator. Eftersom de äldre 
tillfälligt avsagt sig rätten till kuratelet kunde det ske trots att han helt nyligen 
utsetts till senior. Höijer avsade sig dock uppdraget för all framtid, ”af orsak, at 
hans vistande vid Academien ej torde blifva så långvarigt”.572 Anmärkningsvärt 
är att protokollsbladet före Höijers förklaring verkar ha skurits ut, vilket kan

568 Brev till B. Höijer (odaterat; signerat Chiaram onti), Autografsamlingen vol. 105, RA. Se 
även Dixelius 1953, s. 388. Det framgår av innehållet att avsändaren inte är Silverstolpe. På brevet 
har i efterhand ”Holmbergsson ?” skrivits. Avsändaren kan ha varit Johan Holmbergsson.

569 Brev till B. Höijer (odaterat; signerat Chiaramonti), Autografsamlingen vol. 105, RA.
570 Brev till B. Höijer (odaterat; signerat Chiaram onti), Autografsamlingen vol. 105, RA. 

Uttrycket att samla kol på någons huvud betyder att ”få någon att ångra sig genom att löna ont 
med gott”. Hellsing 2000, s. 182.

571 Brev till B. Höijer (odaterat; signerat Chiaramonti), Autografsamlingen vol. 105, RA. 
Lundströms votum finns i Handlingar i det a f  tilförordnade Actor..., s. 103-m . Han förespråkade 
milda domar och var tveksam till den akademiska jurisdiktionens räckvidd i målet. O m  
Lundströms utlåtande, se även Lundh 1977, s. 225.

572 V D N P 29. 111800 (s. i i —13. C itat s. 13), U 1115 g, UUB.
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tyda på att protokollet ändrats i efterhand. Inspektor Boethius, som förefaller ha 
varit på sin vakt, förbehöll sig på sam m a landskapsmöte rätten att själv få föreslå 
vilken filosofisk litteratur som skulle finnas i nationsbiblioteket.573

Vad som gör brevet till Benjamin H öijer speciellt intressant är att skribenten 
utan att tveka hänför elaka visor, illaluktande skaldjur och snillrikt formulerade 
undanflykter till musikprocessen. A tt det skulle kunna ha rört sig om pojkstreck 
utan politisk innebörd, såsom de akademiska lärarna gärna officiellt förklarade i 
liknande sammanhang, skymtar inte ens i framställningen. Bland Neikters öst
götar, där Silverstolpe under föregående höst varit kurator, var konflikten enligt 
brevskrivaren så allvarlig att den sånär ledde till Neikters avsättande. D etta 
hindrades dock av studenternas ”feghet”.574 D et var ju, som tidigare visats, inte 
riskfritt att öppet utm ana inspektor. Också annat brevmaterial pekar emellertid 
på att N eikter varit nära att läm na sitt inspektorat.575

Även om så skulle ha varit fallet näm ns det naturligtvis inte i de tillrättalagda 
protokollen från Ö stgöta nations sam m ankom ster. D en 24 april 1800, tjugo 
dagar efter spektaklet som föranledde musikprocessen, firade nationen kröning
en. D en person som utsetts till att tolka nationens ”undersåteliga tankesätt” var 
ingen m indre än Silverstolpes vän W allenberg, som snart skulle relegeras från 
Uppsala i musikprocessen.576

Ändå är det uppenbart också i nationsprotokollen att inspektor N eikter stod 
inför disciplinära problem, som bör ses m ot bakgrund av musikprocessen. Som 
vanligt rörde det sig inte om  uttalade ställningstaganden från studenternas sida, 
men inspektor påtalade ändå deras outtalade m otstånd. Vi har redan sett hur 
Benjamin Höijers avresa, strax efter musikskandalen, av studenterna gjordes till 
en manifestation till stöd för Höijer. T rots att enstaka aktörer identifierades,577 
var budbärarna i huvudsak dolda av den folkmassa de ingick i. D et gick inte att 
bestraffa så många studenter, och det lär inte ha stått klart för någon exakt vilka 
som deltagit. På nationsm ötena stod studenterna därem ot öga m ot öga med 
inspektor, och den enda möjligheten att protestera var att på något sätt maskera 
sitt budskap. I m itten av juni 1800 läste inspektor upp en skrift från 
universitetskansler, i vilken studenterna tillrättavisades med anledning av sitt 
beteende i samband med Höijers avresa. H an förmanade också själv student
erna, men föll plötsligt u t m ot en student som han kallade ”Slok, Lymmel och 
för altid Förlorad”. Studentens b ro tt var en närmast idealtypisk maskerad

573 V D N P 29.111800 (s. 12), U 1115 g, UUB.
374 Brev till B. Höijer (odaterat; signerat Chiaram onti), Autografsamlingen vol. 105, RA.

575 W erner 1884, s. 286; ö sth o lm  2000, s. 69.
576 V D N P 2. 4 1800 (s. 169 f. C itat s. 170) 25. 4 1800 (s. 171), U 822 e, UUB.

577 Handlingar i det a f  tilförordnade actor... s. 102, 176.
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politisk handling. Inspektor hade under sitt allvarliga förmaningstal m ärkt 
”föragt eller visadt åtlöje” i studentens ansikte.578

Med tanke på hur allvarlig konflikten bland östgötarna tycks ha varit, är det 
inte underligt att inspektor gick till angrepp m ot den outtalade protesten. Vem 
den uppstudsige var framgår inte. D et kan ha varit någon av de i m usikprocess
en anklagade östgötarna,579 m en framför allt Silverstolpe och W allenberg kan 
genom sina positioner i nationen ha påverkat resten av landsm ännen. U nder 
månaderna kring musikprocessen hade N eikter också så svårt att få studenterna 
att sköta de orationer och disputationer, som de enligt nationsstadgarna var 
ålagda, att det närmast framstår som kom iskt.580 Även denna typ av för
summelse, av studenten oftast förklarad m ed sjukdom eller med ett oväntat be
hov av att resa bort, vill jag, som sagt, hänföra till den maskerade politiken.

Maskerad politik och offentlighet i mars 1848
Även om fadersväldet bestod under hela undersökningsperioden, förändrades 
den maskerade politikens förutsättningar. I samband med musikprocessen var 
det besvärande för konsistoriet att allmänheten fick tillgång till de av 
Silverstolpe tryckta rättegångshandlingarna. Diskrepansen mellan fadersväldet 
och en framväxande borgerlig offentlighet var dock ännu mer uppenbar ett 
halvsekel senare. Fram em ot m itten av 1800-talet började tidningarna intressera 
sig för studentpolitiken -  också den maskerade. D et fråntog konsistoriet dess 
tolkningsföreträde vad gäller studenternas agerande, och i och m ed att 
studentpolitiken lyftes fram i offentligheten minskade i förlängningen s tuden t
ernas uttrym m e för maskerad politik.

T idningarna påverkade inte bara studentpolitiken genom att föra 
världspolitiken till Uppsala. D en påverkade också studenternas politiska till
vägagångssätt -  deras politiska kultur -  genom sitt återgivande av studenternas 
eget handlande. Den borgerliga offentligheten uppm ärksam m ade studenternas 
aktioner och fogade in det i en allmännare politisk diskussion. A nonym t buller 
utanför myndighetspersoners hus och liknande handlingar lyftes av tidningarna 
fram i ”the public transcript” och gavs ett tydligt och nedskrivet idéinnehåll. 
Liksom vid tiden för musikprocessen nästan ett halvt århundrade tidigare var 
Uppsalas gator fulla av skränande studenter efter den franska februari

578 13. 6 1800 (s. 173), U 822 e, UUB. Brevet från kansler upplästes i Västm anlands-D ala 
nation 4. 6 1800 (s. 7-9), U 1115 g, UUB, och finns avtryckt i Liljecrantz 1912, s. 261 f, m ed 
mindre rättelse i Riesenfeld 1977, s. 143.

579 Bland de anklagade fanns fem östgötar, förutom Silverstolpe och Wallenberg, Nils Peter 
Hulthin, Peter Malmström (se bilaga 1) och Gustaf Grill. Handlingar i det a f  tilförordnade Actor..., 
s. 114.

580 Ö N P 2. 4 1800 (s. 169), 13. 6 1800 (s. 173 0 6. 12 1800 (s. 187), U 822 e, UUB; Se även 
VD N P 4. 6 1800 (s. 7), U 1115 g, UUB, för liknande problem i Västm anlands-Dala nation.
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revolutionens u tbrott 1848. M en nu fanns tidningar som lanserade vitt skilda 
tolkningar av vad som skett. D et följande delkapitlet handlar om hur den 
maskerade politiken under periodens slut av pressen förvandlades till öppen 
politik och om hur detta påverkade studenternas politiserande.

Pressen ger den maskerade politiken uttalat innehåll
N yheten om revolutionens u tb ro tt nådde Uppsala i början av mars 1848. En del 
studenter tycks under de följande dagarna ha visat sin sympati för revolutionen 
på gator och torg, men om  vad som egentligen hände rådde delade meningar. 
D et grälades i pressen om  hur många som deltagit och inte m inst om  hur 
händelseförloppet skulle tolkas. Upsala och Aftonbladet framställde studenternas 
aktioner i Uppsala som om fattande politiska oroligheter med ungefär 600 
inblandade, medan konservativa Correspondenten och Tiden tonade ner 
händelserna. Enligt de senare rörde det sig om  en m indre missnöjesyttring m ot 
några professorer av endast ett sextiotal studenter.581

D en yttre händelseramen var sig ganska lik i den liberala och den 
konservativa tolkningen av händelserna, m en det fanns skillnader i såväl tonfall 
som detaljer som gör de båda versionerna till varandras motsatser vad gäller 
innebörd. De konservativa tidningar, som liksom konsistoriet hade anledning 
att tona ner studentupptågens politiska betydelse, använde i princip samma 
taktik som konsistoriet gjort. Liksom det nu fanns tidningar som företrädde 
studentopinionens intressen fanns blad som förknippades med det akademiska 
konsistoriets konservativa majoritet. Fram för allt Tiden betraktades i Upsala 
som konsistoriets organ och kallades ”den professorliga tidningen”.582 Tiden 
och dess redaktör -  Uppsalaprofessorn W ilhelm  Fredrik Palmblad -  hade redan 
tidigare utm ärkt sig genom att påstå att studenterna var opolitiska, vilket

581 Händelserna och tidningsdebatten har kortfattat berörts i Hjärne 1879, s. 165; Svedelius 
1889a, s. 457 f; Hellberg 1871, s. 72-73; Sylwan 1914, s. 242 f; Uggla 1924, s. 35 f; Svenson 1950, s. 
139 f; Svenson 1986, s. 82; Ragnerstam 1986, s. 143 f; Skoglund 1991, s. 34. Vad gäller själva 
stridsfrågan, huruvida uppträdena varit en opinionsyttring för franska revolutionen eller ej, finns 
egentligen inga ledtrådar i memoarer eller senare forskning. Därtill är de alltför präglade av just 
den schablonartade pressdebatt som här skall analyseras. Framställningen i Lovens brev däremot, 
skrivet samma dag som händelserna och alltså före debatten, är mest lik de liberala tidningarnas 
version. J. L. Lovén till L. J. Lovén 8. 3 1848, E 6743, RA. Lovén var visserligen under denna tid 
uttalat liberal, och han uppgifter lär vara tendensiösa. Men berättelsen är ändå skriven innan den 
liberala versionen fastslagits, och kan inte ha påverkats av denna. Nämnas bör även den 
”skandinaviska fest” som studenterna organiserade i början av nästföljande månad för att fira 
utvecklingen i Danmark. Holm berg 1946, s. 125 f. Tal och skålar från festen utgavs i tryck, och 
där framgår att Marseljäsen sjöngs samt att det vimlade det av opinionsyttringar för den franska 
republiken och för nationella frihetliga revolutionsrörelser i allmänhet. Berättelse om Upsala- 
studenternas skandinaviska fest den 6 A pril 1848, s. 5 f, 8-10, 13-16, 26-28, 31. Åt den tryckta 
berättelsen gladde sig Aftonbladet, särskilt åt sådant som berörde svenska politiska 
samhällsförhållanden. Hjärne 1879, s. 172 f.

582 ”Inrikes”, Upsala 31. 7 i849;”Tiden och Upsala Consisrorium”, Upsala 21. 9 1849.
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upprörde Upsala.583 I mars 1848 hävdade Tiden att uppträdena var så obetydliga 
att de egentligen inte var värda att diskutera. M en när nu händelserna refererats 
i den liberala pressen såg man sig tvungen att bem öta dennas version.584

M an försökte då visa att det förm enta upploppet snarast var ett ironiskt 
upptåg, och att inget politiskt ställningstagande dolde sig däri. Rykten i Uppsala 
om studenter med jakobinm össor hade enligt Tiden upprört ”stadens 
fruntim m er” (men inte sansade män, tycks skribenten mena). Ryktena var 
visserligen sanna, men det handlade om  en skämtsam parodi på den nya 
regeringen i Paris. Studenternas skanderande av revolutionära fraser förklarades 
med att de under förnedrande form er tvingat nattvakten att lära sig dem, och på 
samma sätt hade studenterna m ed löje och gyckel kallat kypare och skänk
mamseller för medborgare och m edborgarinnor.585 Att studenterna använde de 
franska revolutionsidéerna som krydda i traditionella trakasserier av den övriga 
befolkningen var en av den konservativa pressens favoritschabloner. Exakt 
samma sak berättas om  studenterna i Lund, även om den drabbade där var ”en 
stackars bonde”.586 E tt sätt att tona ner händelserna var således att hävda att det 
rörde sig om skämt som bara kunde uppröra kvinnor. E tt annat var att påstå a tt 
studenterna egentligen bara såg sin chans att driva med stadens icke-akademiska 
befolkning, och det på ett ganska traditionellt sätt, som nog många läsare kände 
igen från sin egen studen ttid .587

D et fanns också skillnader i detaljer som torde ha lett sam tida läsare till v itt 
skilda slutsatser om händelsernas innebörd. I 1800-talets nya politiska 
offentlighet spreds ett antal stereotyper, som tidningsreferaten, och ibland även 
aktörerna själva, anspelade på. En vanligt förekom m ande sådan rollfigur var den 
ansvarsfulle medborgaren som lugnar de uppretade massorna. H an ser till a tt 
ingen kommer till skada, men behöver för den skull inte föra maktens talan. 
Sådana berättelser publicerades ofta under 1800-talet med till exempel O scar I 
eller den franske revolutionshjälten Lafayette i huvudrollen, m edan H jalm ar 
Branting flera gånger fick spela den i början av 1900-talet.588 I både den liberala 
och den konservativa versionen av händelserna i Uppsala 1848 är denna

585 ”Bref från Landsorten II”, Upsala 29. 10 1847.

584 ”Från landsorten”, Tiden 14. 3 1848. Correspondenten sade sig i början av tidningsdebatten 
inte vilja behandla denna händelse, ”som i sig sjelf war av ringa betydenhet”. ”Inrikes 
underrättelser”, Correspondenten 18. 3 1848. Upsalas artikel 14. 3 1848 avtrycktes i Aftonbladet 16. 3 
1848, vilket gav händelserna, som kortfattat också återgivits i Aftonbladet 10. 3 1848, nationell 
spridning.

585 ”Från landsorten”, Tiden 14. 3 1848.

586 ”Inrikes underrättelser”, Correspondenten 29. 3 1848. Denna passage kritiserades i Upsala. 
Som motvikt återgav Upsala en framställning om händelserna i Lund ur öresundsposten, ”som ej 
är skuggrädd och medgörlig”. D enna liknade mycket Upsalas redogörelse över oroligheterna i 
Uppsala. ”Inrikes”, Upsala 31. 3 1848.

587 Uppsalastudenternas drift med lokalbefolkningen är ofta omskriven, senast i Geschwind 
2001, kapitel 5.

588 Johannesson, K. 1987, s. 18.
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schablonartade roll viktig, men det råder delade m eningar om vem som 
innehaft den.

N är andra dagens uppträden riskerade att urarta då studenterna tågade m ot 
en professorsbostad möttes de, enligt konservativa Tiden, på gatan av ord 
förande kurator, det vill säga en av de få studenter som hade någon formell 
m akt vid universitetet. H an ”höll ett så eftertryckligt tal, att ett dundrande Lefve 
Professor Hvasser! följde, hvarefter samlingen upplöste sig”.589 I tidningen 
Upsala låter sig studenterna lugnas av helt andra auktoriteter. N är stäm ningen 
är hotfull dyker en samling äldre studenter upp. De var utskickade av 
konsistoriet som dock bestämt sig för att absolut inte skicka några kuratorer, 
”utan  några hos massan wäl anskrifna studenter”.590

Själva handlingen följer sam m a m önster i de båda versionerna, men 
detaljskillnaderna gör att innebörden blir helt olika. I de familjeanalogier som 
var typiska för universitetsorganisationen kunde kuratorerna liknas vid de övriga 
studenternas äldre bröder, med ansvar för de yngres moraliska vägledning.591 
O m  unga studenter, som i Tidens referat, låter sig ledas in på bättre tankar 
genom  ett ”eftertryckligt tal” av en kurator är det fullt möjligt att hävda att 
fadersväldet lever och mår väl, sam t att studenterna inte utgör någon politisk 
fara. Också i den liberala versionen räddas Hwassers fönsterrutor genom äldre 
studenters mellankomst. M en det finns viktiga skillnader. De äldre studenterna 
var utskickade av konsistoriet, som illistigt försökt dölja sin inblandning genom 
att inte skicka några kuratorer. I Upsala fram står det därm ed som att inte ens 
konsistoriet trodde att studenterna skulle lyssna på fadersväldets företrädare. 
Hellre än att själva framträda skickade professorerna studenter, och gjorde 
dessutom  en särskild poäng av att det inte skulle röra sig om några kuratorer. På 
så vis framstår det också som att universitetets konservativa element egentligen 
inte är studenterna själva utan konsistoriet, som i hemlighet försöker styra 
studentopinionen i konservativ rik tning.592

Studenterna tvingas fram i offentligheten

Efter uppträdena 1848 försökte nationernas kuratorer få till stånd en protest m ot 
Upsalas artikel, men förslaget måste först diskuteras och godkännas av samtliga 
enskilda nationer. Den föreslagna protesten orsakade häftiga diskussioner på 
vissa håll, och tre nationer avslog förslaget direkt eller antog det villkorligt. Då 
protesten således inte kunde sändas i hela studentkårens nam n avslogs den av

589 ”Från landsorten”, Tiden 14. 3 1848. Se Liedman 1971, s. 185 om Hwasser och studenterna 
1848.

590 ”Inrikes”, Upsala 14. 3 1848.
591 Ö N P 23. 6 1821, s. 81, U 822 f, UUB; Almqvist 1840, s. 146.
592 T ill sådana antydningar återkom tidningen i ”Inrikes”, Upsala 28. 3 1848, ”Swar på

Studenternas protest”, Upsala 4. 4 1848; ”Bref från professor S. till professor P .”, Upsala 1. 12 1848.
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ännu fler, och infördes i bland annat Tiden och Correspondenten med en 
reducerad lista undertecknare.593 I polem ik m ot protesten hävdade Upsala åter
igen att det rört sig om verkliga sympatier med det revolutionära Frankrike, och 
hånade försöken att i efterhand ge sken av att inget hade hänt: ”M an kan wäl 
sammankalla nationerna och låta dem afgifwa samma förklaringar som 1838; 
men hwem tror derpå”, frågade sig Upsala innan någon dylik protest ens 
föreslagits av kuratorerna.594

Tidningen anspelade här på en händelse tio år tidigare. I samband med ett 
tryckfrihetsmål m ot litteratören Crusenstolpe 1838 hade en ämbetsman, över
ståthållaren Sprengtporten, blivit avskedad men vunnit popularitet, eftersom 
han ansågs ha uppträtt rakryggat gentem ot regeringen. På genomresa i Uppsala 
hyllades han med sång och leverop av hundratals studenter. Också denna gång 
innehöll Aftonbladet uppgifter om  uppträdena från en korrespondent.595 De 
akademiska fäderna och den konservativa pressen försökte tona ned händelsen 
och dess politiska innebörd. En insändare i Correspondenten återgav ett rykte om  
att det i själva verket var Aftonbladet, eller dess korrespondent i Uppsala, som 
arrangerat hela händelsen.596 N är V ästm anlands-D ala nations inspektor 
samlade sin nation för att beklaga det inträffade, gjorde han inte någon stor sak 
av den faktiska tilldragelsen. H an sade sig vara övertygad om att de deltagande 
landsm ännen ”af obetänksam het blifwit hänförde”, och att det i första hand var 
de yngre som låtit sig ryckas med. Värre var det med tidningarna, som givit 
händelsen politisk karaktär och framställt hyllningen ”såsom ett uttryck af 
allm änna tänkesättet bland de studerande”. Inspektor föreslog att en skrivelse 
skulle offentliggöras, i vilken nationen tog avstånd från den politiska tolkningen 
av det inträffade. Förslaget godkändes trots flera landsmäns invändningar.597

595 Uggla 1924, s. 36. Protesterna finns i Correspondenten 18. 3 1848; Tiden 22. 3 1848.

594 ”Inrikes”, Upsala 17. 3 1848 (citat); ”E tt ord till dem, som wederbör”, Upsala 21. 3 1848; 
"Inrikes”, Upsala 28. 3 1848; ”Swar på Studenternas protest”, Upsala 4. 4 1848. Hjärne, som å det 
grövsta ogillade Upsala, påstår att tidningen nu medgav att framställningen varit överdriven 
hum or och dikt. Det är ingen lögn, men likväl en tolkning som bortser från i stort sett allt 
innehåll i artiklarna. Se Hjärne 1879, s. 167.

595 Sylwan 1914, s. 171-173.

596 "Till Aftonbladets korrespondent i Upsala i anledning af hans i N:o 85 (251) af det 
A dertonde Aftonbladet införda artikel rörande sången för Friherre Sprengtporten” av Fredrik 
Georg Afzelius, Bihang till Correspondenten 30. 10 1838; Sylwan 1914, s. 174. Claes Herm an 
Rundgren var då student i Västgöta nation, och hade låtit sig uppeldas för Sprengtportens sak. I 
sin dagbok kommenterade han skämtsamt sin egen nations inspektörs förmaningar: ”Bättre sent 
än aldrig tänkte han, och bad oss nu låta bli att inblanda oss i politiken.” Ur Rundgrens dagbok 8. 
12 1838 (s. 49), T  1 da, UUB. Se även Rundgren 1901, s. 13.

597 V D N P 31. 10 1838, U 1115 h, UUB. Lokala myndighetspersoner skyllde gärna på pressen, 
då studenternas maskerad politik blev föremål för vidare politisk uppmärksamhet. Se till exempel 
Kraemer 1866, s. 56 om hur en artikel om en av studenterna hängd docka, föreställande tsar 
Nikolaj, sånär kostat landshövdingen ämbetet och hotat orsaka en internationell konflikt. Se även 
Hjärne 1879,s- l l %-
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Upsalas anspelning på 1838 års protest var alltså en antydan om att även 
protesten 1848 i själva verket initierats av professorerna.

Protesten m ot hyllningarna av Sprengtporten lyftes också i andra sam m an
hang fram som exempel på hur konsistoriet genom nationerna kunde styra 
studentopinionens officiella hållning.598 Även om  det framstår så i såväl 
protokoll som litteratur,599 var protesten 1848 knappast heller något spontant 
initiativ av en eller flera kuratorer. D et insinuerades i Upsala att initiativet 
snarast kom m it från fadersväldets högsta representanter,600 och enligt studenten 
H enric Lovén hade universitetets rektor m eddelat kuratorerna kungens 
”ledsnad öfver den brist på loyalitet som här tycks äga rum ”. Efter oroligheterna 
i Uppsala hade dessutom m arsoroligheterna i Stockholm  tim at, och studenterna 
hade hört ”det i Stockholm bland packet gängse rycktet” att Uppsala
studenterna delade upprorsm akarnas åsikter och skulle kom m a dem till un d 
sättning. Därmed kunde studenterna också anklagas för att ha underblåst 
marsoroligheterna.601 D etta rykte hade även spridits i pressen.602

U nder 1840-talet var det vanligt att U ppsalastudenter kritiserade stånds
samhällets privilegier. D ärem ot visade m ånga studenter endast förakt inför 
föreställningar om utjäm nade sociala hierarkier vad gällde kvinnor och 
samhällets lägre klasser.603 Lovén är ett gott exempel på en student med dylika 
åsikter. H an avskydde adelshögfärd,604 fjäsk för kungligheter605 och den 
politiska reaktionen606 samt förespråkade en riksdagsreform.607 Lovens rätt
visare samhälle skulle dock framför allt ge en specifik samhällsgrupp den m akt

598 Den omtvistade, och slutligen, efter påtryckningar från högre ort, inställda resan till 
Köpenham n 1844 hade motarberats i Correspondenten. En insändare hade föreslagit art nationerna 
skulle förklara att resenärerna inte representerade studentkåren. Enligt Thorgny påminde detta 
”om de eländiga försöken att bortraissonera den opinionsyttring student-korpsen, (nb. största 
delen af densamma emot en betydlig minoritet) hösten 1838, gaf f. d. Öfverståthållaren Baron 
Sprengtporten. Nationerna skulle äfven då korpsvis förneka hvad individerne inom student- 
korpsen i massa begått.” På Correspondentens förslag ansåg Thorgny att nationerna borde svara att 
'’hvar och en får taga saken huru han vill, anse dem för representanter eller ej, tro resan hafva 
politiskt syfte eller blott vara en lustresa, allt efter eget behag.” ”Till ’En af de tecknade’ i an
ledning af en insänd artikel i N :o 23 af C orrespondenten”, Thorgny 18. 3 1844.

599 Ö N P  23. 3 1848 (s. 370), U 822 g, UUB; 22. 3 1848, V D N P U 1115 h, UUB; Kurators- 
konventets protokoll 21. 3 1848, U 1755 b:i, UUB; H järne 1879, s. 166; Uggla 1924, s. 36.

600 ”Inrikes”, Upsala 28. 3 1848; ”Swar på Studenternas protest”, Upsala 4. 4 1848.
601 J. L. Lovén till L. J. Lovén 22. 3 1848, E 6745, RA.
602 ”Inrikes”, Upsala 28. 3 1848.
603 Sjöberg 1999, s. 87-88. Exempel på hur allmogepersoners försök att beblanda sig med 

studenterna bemöttes med förakt och våld, också då det skedde under de karnevaler då 
studenterna hyllade ”folket”: Hjärne 1845, s. 157 och, för ett brutalare exempel, J. L. Lovén till L. 
J. Lovén 9. 51847, E 6745, RA.

604 J. L. Lovén till L. J. Lovén 16. 51847, E 6745, RA.
605 J. L. Lovén till L. J. Lovén 27. 3 1850, E 6745, RA.
606 J. L. Lovén till L. J. Lovén 29. 8 1849, 30.12 1849, E 6745, RA.
607 J. L. Lovén till L. J. Lovén 22. 3 1849, 25. 3 1849, E 6745, RA.
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som den eftersträvade. A tt organisera sig i reformsällskap var, enligt Lovén, ett 
sätt att tillförsäkra ”den bildade medelclassen” initiativet i förändringen av 
författningen.608 Den enklare lokalbefolkningen i Uppsala avfärdades därem ot 
som ”gesäller och annat sämre pack”.609 D et var en svår balansgång. Troligen 
förändrades Lovens, och andra studenters, syn på den egna rollen i skeendet då 
de plötsligt förknippades med hantverkarnas upplopp i Stockholm .610 För
loppen av revolutionerna 1848 skulle också förändra den svenska liberala 
pressens revolutionsuppfattning i grunden. Som en följd av att tidningarna blev 
alltmer varse en hotande m otsättning mellan medelklass och lägre samhällskikt 
började den tidigare ofta självklara kopplingen mellan revolution och frihet 
ifrågasättas.611

M an har liknat 1800-talets politiska offentlighet vid ett skådespel som liberala 
och konservativa tidningar tycktes regissera, eller åtm instone tolka, enligt 
schablonartade m önster och med en rollfördelning som kändes igen från 
händelse till händelse. D etta gällde inte m inst rapporteringen från upplopps- 
liknande händelser i städerna.612 Studenterna var själva medvetna om denna 
strid, som, enligt Studentbladet, ”på idéernas tum m elplats fortgick mellan de 
dynastiska intressenas och folkfrihetens förfäktare”.613

N är studenternas i viss mån traditionella beteende i offentligheten inordna
des i kam pen mellan liberala och konservativa, framgick med all önskvärd 
tydlighet att förutsättningarna för maskerad politik  förändrats. S tudenterna 
kunde inte längre göm m a sig bakom halvkvädna visor. M an blev tvungen att 
själv ta ställning i offentligheten, eller åtm instone offentligen förklara att m an 
inte tog ställning.

Delsammanfattning
I det här kapitlet har jag undersökt hur oväsen utanför professorsbostäder, 
uteblivna artigheter och andra anonym a eller tvetydiga handlingar gavs politisk 
innebörd i undersökningsperiodens Uppsala. D et har skett med utgångspunkt 
från James C. Scotts modell av hur m aktförhållanden påverkar politikens 
utform ning. Av betydelse för hur maskerad politik tolkades var naturligtvis vem

608 J. L. Lovén till L. J. Lovén 25. 3 1849, E 6745, RA.
609 J. L. Lovén till L. J. Lovén 19. 2 1848, E 6745, RA. Lovén kunde också berömma de enklare 

klasserna, m en är snarast förbluffad då han stöter på nyktra och hövliga representanter för 
Stockholms bildningscirkel. J. L. Lovén till L. J. Lovén 4. 8 1850, E 6745, RA.

610 Lovén verkar själv ha samtyckt till protestens inskickande, trots att hans egen skildring av 
händelserna 8 mars inte är helt olik den man protesterade mot. J. L. Lovén till L. J. Lovén 29. 3 
1848, E 6745, RA.

611 Perényi 1979.
612 Johannesson, K. 1987; Johannesson, E. 1987.

613 ”H ur står det till i Danmark? II”, Studentbladet 17. 1 1846.
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som  var måltavla för gycklet, oväsendet eller ironiserandet, men också vid vilken 
tid p u n k t det skedde. Studenter kunde bestraffa eller belöna sina professorer och 
andra myndighetspersoner för deras politiska agerande genom att utsätta dem 
för allsköns otrevligheter respektive, åtm instone i exemplet med m usik
processen, ge dem gåvor, då dram atiska händelser tim at inom  eller utanför 
universitetet. Så kunde studenterna visa vad de ansåg i politiska spörsmål utan 
a tt uttalat ta ställning, och utan att på samma sätt riskera att utsättas för repres
sion som om de politiserat öppet.

A tt m ed Scotts terminologi maskera budbäraren, alltså att agera anonym t, 
var ett sätt att undvika repression. Initiativ till politiska manifestationer kunde 
tas genom  att osignerade m eddelanden spikades upp på husknutar, och själva 
m anifestationerna skedde ofta nattetid  eller m ed den anonym itet som en stor 
folkmassa erbjuder. Även om enstaka personer kunde urskiljas i en folkmassa, 
var det svårt att peka u t anstiftare och speciellt skyldiga.

Ibland framträdde studenterna öppet men maskerade sina åsikter, så att de 
inte uttalat satte sig upp m ot en överordnad trots att de närvarande förstod att 
det i själva verket var vad som skedde. D et kunde göras genom uteblivna 
artigheter, förtäckt kritik eller genom  att m an försum m ade sina skyldigheter 
som  student. D et senare kan visserligen, om m an fokuserar på enstaka exempel, 
tolkas uteslutande som uttryck för lättja. M en undersökningen av nations- 
övningarna visar att en sådan tolkning är ohållbar, om m an tar hänsyn till 
utvecklingen över tid, enstaka inspektörers im popularitet, och debatten om  de 
gam m alm odiga och im populära övningarna. D ärem ot går det ofta inte att 
avgöra när högre ideologiska mål legat bakom  den maskerade studentpolitiken, 
och när det handlat om protester m ot överheten i största allmänhet.

En del studentpolitik maskerade såväl budbäraren som budskapet, vilket 
gjorde sam m anhanget -  måltavlan och tidpunkten -  till den enda ledtråden för 
den som ville vad det egentligen handlade om . Även om det ändå ofta var 
tydligt nog bortsåg fadersväldet vanligen officiellt från politiska implikationer i 
nattligt oväsen, plötsligt uppdykande stinkande föremål eller vad det nu kunde 
röra sig om. Enligt den akademiska patriarkalism en och den fortfarande 
rådande consensusandan skulle ungdom en vara opolitisk, men ibland kunde 
m an inte bortförklara studenternas agerande som politiskt ofarligt busliv. I 
sam band med kungabesök och vid andra politiskt känsliga tidpunkter kunde å 
andra sidan alla former av stökighet tolkas som politisk uppstudsighet.

G enom  maskerad politik utrycktes ofta åsikter som ideologiskt överens
stäm de med de betydligt ovanligare öppna studentpolitiska utspelen. Ändå var 
studentledarnas förhållande till den maskerade politiken kluvet. A tt använda 
den innebar ju att man anpassade sitt agerande till sin underordnade och 
om yndiga position i fadersväldet. D et passade illa ihop med studentrörelsernas 
syn på studenten som medborgare, m yndig att öppet uttala sin åsikt i 
offentligheten. Därför förelåg ibland en m ärklig överrensstämmelse mellan å
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ena sidan studentledarnas och å andra sidan lärarnas och den konservativa 
pressens bild av den maskerade politiken. Av vitt skilda orsaker ville de tona ned 
dess politiska betydelse. Enligt lärarnas och den konservativa pressens 
patriarkaliska uppfattning var en politiserande ungdom  någonting onaturligt. 
Enligt studentledarna var därem ot studenternas politiska uppgift så viktig att 
man ogärna såg att studentpolitiken förknippades med nattligt oväsen eller 
stenkastning. De öppna och organiserade studentrörelserna såg sig också i 
allm änhet som m otståndare till den bråkiga kulturen bland studenterna.

Fram em ot m itten av 1800-talet var den maskerade studentpolitiken inte 
längre något som främst fördömdes eller ignorerades av professorer. S tudent
politiken diskuterades nu i tidningarna, där tvetydiga uppträden gavs tydligare 
ideologisk färg och inordnades i den offentliga kam pen mellan liberala och 
konservativa. Därm ed förändrades också förutsättningarna för maskerad 
studentpolitik. D et blev nu svårare att göm m a sig bakom  anonym itet eller 
tvetydighet. Studenterna blev mer eller m indre tvingade att offentligen förklara 
vilka innebörder maskerade aktioner haft eller inte haft. De saknade emellertid 
en formell organisation som kunde göra anspråk på att föra deras talan i 
offentligheten, vilket skall diskuteras närmare i nästa kapitel.
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KAPITEL 5

Systemöverskridande i fadersväldet

Studenterna och de nya samfunden
D etta och följande kapitel innehåller en undersökning av studenternas verk
sam het i samfund utanför universitetsorganisationen. I de nya sam funden fann 
de en social sfär där deras underordnande inte var lika självklart som inom det 
traditionella fadersväldet. En av den här avhandlingens utgångspunkter är en 
syn på politik som betonar betydelsen av m akthierarkiers upprätthållande och 
omvandling. Eftersom m itt undersökningsobjekt är studentpolitik, blir 
studenternas försök att skapa alternativa sociala sfärer och hierarkier utanför 
fadersväldet centrala. Sällskapssfären skall framför allt undersökas som socialt 
fenom en. H ur såg sällskapens förhållande till samhället, universitetet och de 
enskilda medlem m arna ut? D et finns många andra sidor av sällskapen som är 
spännande -  bland annat deras arbete inom  sina speciella äm nesområden -  men 
sådant faller till största delen utanför den här avhandlingens omfång och syfte. 
D et är naturligtvis helt i sin ordning att behandla exempelvis de vetenskapliga 
sam m anslutningarna som delar av de discipliners historia åt vilka deras 
respektive mödor var ägnade. M en sam m anslutningarna var också ett socialt 
fenomen, vilket är uppenbart om inte annat genom  att studentsam funden dyker 
upp ungefär samtidigt oavsett vilken lärdomsgren eller annan sysselsättning de 
ägnade sig åt.

Sällskapsväsendet i Sverige 1780-1850
1700-talet var de lärda akademiernas århundrade. Akademierna fungerade 
vanligen som institutioner för nya form er av empirisk kunskapsproduktion som 
inte passade i den gamla universitetstraditionen. De stod i regel under kungligt 
beskydd och var synnerligen exklusiva. M en sällskapsbildandet frodades under 
1700-talet också utanför det m inim ala skikt som befolkade de kungliga
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akadem ierna.614 M ed början under 1700-talet fick den korporativa samhälls
kroppen alltmer iklä sig icke-korporativa paltor. På den sociala organisationens 
om råde har H enrik Stenius delat in de ståndsöverskridande samfundens 
utveckling i faser. Hans arbete gäller i första hand Finland, men utvecklingen 
före 1809 påm inde mycket om  den i det övriga svenska riket. Föreningsfriheten 
var kringskuren av samma regelverk, och många sällskap hade förgreningar på 
båda sidor av Finska viken.

D et organiserade sällskapslivet under 1700-talet före franska revolutionen 
kallar Stenius ”formellt och noggrant reglerat, m en hemligt, umgänge över 
ståndsgränser”. Ståndspersoner samlades i hemliga ordnar och enklare lärda 
sällskap, ibland inspirerade av de etablerade akademiernas arbetsformer och 
uppbyggnad.615 De hemliga sällskapen fyllde en viktig social funktion eftersom 
de erbjöd en möjlighet att på någotsånär jäm lik basis umgås över 
ståndsgränserna.616 Inbördes var dock m edlem m arna ordnade i hierarkiska 
gradsystem, och sällskapen behöll drag av ståndssamhällets representativa 
offentlighet.617 De hemliga sällskapen var sällan samhällsomstörtande, och de 
hade ofta höga beskyddare. M en i sällskapen engagerade sig m edlem m arna i 
andra frågor än vad som föreskrevs den enskilde i privilegiesamhället, och 
organisatoriskt var de trots allt främ m ande fåglar i korporationssamhället.618 
Vad gäller medlemsrekryteringen påpekar Stenius att det för denna fas är 
missvisande att tala om  frivilligföreningar. M edlem m ar antogs om de ansågs 
goda nog, inte för att de valde att vara m ed.619

Perioden mellan franska revolutionen och Finlands skiljande från Sverige 
karaktäriserades, enligt Stenius, av ”den subskriberande offentligheten, för en 
större men genom subskriptionssystemet kontrollerad publik”. En stor del av 
det organiserade sällskapslivet ägde då rum  i klubbar, läsesällskap och liknande 
inrättningar, där subskribenten m ot betalning fick tillgång till lokaler, litteratur 
och faciliteter. D etta var också tiden för hushållningssällskapens grundande.620 
Enligt idéhistorikern H anna Ö stholm  ville läsesällskapens grundare arbeta för 
landets upplysning, eller ”uppodling” som hon kallar det. I läsesällskapen kunde 
de bildade skikten tillgodogöra sig vetenskapliga och andra framsteg, vilka 
genom dessa personer kunde spridas till enklare folk. Spridningen skedde inte

614 Andrae 1980, s. 31-38; Stenius 1987, s. 114-118.
615 Stenius 1987, s. 108-118.

616 Habermas 1984, s. 51 f. Det fanns dock ordnar som förutsatte adlig börd. Stenius 1987, 
s. 114.

617 Simonsen 2001, s. 168-171.
618 Stenius 1987, s. 115-118; Simonsen 2001, s. 167 f.
619 Stenius 1987, s. 116.
620 Stenius 1987, s. 119-128.
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m inst genom hushållningssällskapen, där m etaforen uppodling snart kunde 
om sättas i sin bokstavliga innebörd.621

I Sverige drog sig statsm akten efter 1809 alltm er undan från om råden den 
tidigare kontrollerat. Enligt historikern Torkel Jansson uppstod då ett tom rum , 
som efterhand fylldes av frivilligorganisationer som värnade om exempelvis 
nykterheten, bildningen, de fattiga eller bibelspridningen. M edlem skapet i dessa 
så kallade associationer var i allm änhet frivilligt, vilket betydde att individen 
accepterades som samhällsbyggets m insta enhet. På så vis skilde sig associa
tionerna från sina föregångare korporationerna och blev en del av de gamla 
gemenskapernas söndrande, som så ofta omtalades av det tidiga 1800-talets 
samhällsdebattörer. M en när sam hällsförändringen hotade att ”söndermala 
massorna till atom er”, som Nils Fredrik Biberg uttryckte saken i striden om den 
akademiska jurisdiktionen, var associationsväsendet också delaktigt i den 
process som skapade nya identiteter i de gamla ståndsprincipernas ställe. 
Associationerna bar nämligen, för att tala m ed Jansson, ”tydliga spår av ett 
framväxande medborgerligt nationalitetsm edvetande”. Associationerna fyllde i 
någon m ening tom rum m et efter korporationerna, och på vissa punkter upp
visade de likheter med sina föregångare. M en vad gäller själva sammanslutnings- 
principerna är de uttryck för vitt skilda åsikter om  individens förhållande till 
kollektivet. Korporationerna hörde hem m a i det patriarkaliska ståndssamhället, 
m edan associationerna var det individualistiska medborgarsamhällets 
organisationsform .622

Sällskapsbildningen följde i viss utsträckning internationella trender, men 
lagstiftningen var också viktig för de kollektiva initiativens utform ning. I 
korporationernas Europa, med husbondevälde, arbetstvång och kyrkotukt, var 
föreningsfriheten kraftigt begränsad. I slutet av 1700-talet fann de svenska 
m yndigheterna att det behövdes tydligare lagar för föreningsväsendet. Hemliga 
föreningar förbjöds 1793, och tio år senare förbjöds alla ordenssällskap som inte 
stod under kungligt beskydd. År 1802 ställdes läsesällskapen under hovkanslers 
kontroll, och G ustaf IV Adolfs hårda regim under de så kallade järnåren innebar 
en allmän tillbakagång för det organiserade föreningslivet 623 De tidigaste 
associationerna var därem ot ofta statsunderstödda eller till och med statsiniti- 
erade, även om enstaka sällskap förbjöds också i det bernadotteska Sverige.624

Vad gäller just studenter hade det ända sedan 1600-talet med jäm na mellan
rum  utfärdats förbud m ot studentorganisationer utanför universitetsmyndighet-

621 ö sth o lm  2000.
622 Jansson 1985. C itat s. 11 och 244.
623 Stenius 1987, s. 59-76, 128. Speciellt s. 74 f. Hovkanslers kontroll av läsesällskapen 

drabbade emellertid inte egentligen läsesällskap i universitetsstäder, som i stället ansågs stå under 
tillsyn av sin universitetskansler. W iberg 1958, s. 114.

624 Jansson 1985. O m  förbjudandet av Sällskapet för medborgerlig talarekonst, se W arburg 
1904.
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ernas kontroll. D etta förhållande inskärptes också 1793 genom ett förbud m ot 
studentföreningar vid de svenska universiteten.625 D en nationella utvecklingen 
kan följas även i Uppsalas studentvärld, och de övergripande faser som andra 
forskare identifierat hade sina motsvarigheter där.

O rdnar och sällskap i det gustavianska Uppsala
En hel del forskning har ägnats den tyska studentoppositionen under 1800-talet. 
Frimureriets betydelse som ett slags förelöpare till denna har därvid betonats. I 
de tyska frimurarlogerna började studenterna organisera sig utanför universitets- 
korporationen. D är ingick för första gången studenter i en sorts alternativ 
offentlighet, i ståndsöverskridande och studentnationsöverskridande sam m an
slutningar.626 I det sena 1700-talets Uppsala fanns inte någon frimurarloge, men 
redan före den här avhandlingens undersökningsperiod hade ordensväsendet 
involverat ett litet antal Uppsalastudenter. Sällskapet Apollini Sacra stiftades 
1767 som en filial till det mera kända U tile Dulci i Stockholm och fortlevde till 
slutet av 1770-talet. Sällskapet hade en handfull ledare, men till skillnad från 
hur det var i Utile Dulci ”iakttogs för övrigt jäm likhet” mellan m edlem m arna. 
Dessa var mest yngre män. Flera var studenter och framför allt docenter, medan 
professorer var ovanliga.627

U nder 1780-talet fanns i Uppsala en avläggare av den stockholmska 
Franciskanerorden, en hemlig orden med syfte att bekämpa fördom ar och 
fanatism av alla slag.628 I forskningen har framför allt Franciskanerordens 
förhållande till religionen uppm ärksam m ats. M artin  Lamm m enade att 
franciskanerna befann sig långt från den lutherska ortodoxin. De var enligt 
honom  snarast att betrakta som panteister i thorildsk m ening.629 Den religiösa 
toleransen var viktig för franciskanerna, och M agnus Nym an har påpekat att de 
sökte ”grundläggande tankar som var gemensamma för de stora religionerna”. 
Toleransen skulle byggas just kring dessa gemensamma tankar.650

625 Stenius 1987, s. 76 f. I W iberg 1958, s. 23 påpekas att förbudet 1793 ledde till att man i 
Uppsala avstod från att ge studentoppositionen någon formell organisation under de närmast 
följande åren.

626 Altbach 1967, s. 452; Jarausch 1974, s. 537 f.
627 G öthe 1875, s. 126-135 (citat s. 129); Segerstedt 1981, s. 73.
628 G öthe 1875, s. 154 f; Shuck 1892, s. 174-177; Lamm 1920, s. 72-75.
629 Lamm 1920, s. 75-79. C itat s. 75. Medlemsundersökningen visar också att det bland 

ordensbröderna i Uppsala fanns flera som bevisligen var Thorilds vänner eller lärjungar. Dit 
hörde Pehr Afzelius, Christopher Dahl, Carl Birger Rutström, Eric Lars Sebell och Alexander 
Sundbeck. M atrikel över Pallas Tempel, U 153. UUB, s. 94 f, 99, 101; 103, Ahlberg 1949, s. 417, 
Arvidsson 1993, s. 195-198, 378, 637 f, 642. Å andra sidan fanns ju bland de av Lamm omskrivna 
franciskanerbröderna i Stockholm sådana som inte var det, till exempel Kellgren.

650 Nym an 1988, s. 205. Också för frimurarna var den religiösa toleransen viktig. Lenhammar 
2000, s. 154.

132



Strax före Franciskanerordens grundande hade religionsfrihet, om än med 
m ånga inskränkningar, införts i Sverige. Prästeståndet hade varit em ot förslaget, 
och såg det som en inskränkning av sina ståndsprivilegier.631 Ståndet 
betraktades, eller betraktade åtm instone sig självt, som universitetens språkrör i 
politiken.632 De flesta m edlem m arna i Pallas Tem pel, som Franciskanerordens 
Uppsalaavdelning kom att kallas, var på något sätt knu tna  till det kyrkliga 
universitetet,633 men för franciskanerna var religionsfriheten en ideologisk 
grundpelare.634 D en var ett medel i kam pen m ot fanatismen. Enligt 
Franciskanerorden användes alla religioner, fram för allt kristendom en, som 
redskap i fanatismens blodiga illdåd.635 En franciskan skulle aldrig inlåta sig i 
religionstvister eller ställa andra till svars för deras religion.636

Franciskanerorden hade ett kom plicerat förhållande till frimureriet och till 
ordensmystiken över huvud taget. Till den fanatism som skulle bekämpas hörde 
nämligen också ordensmystiken, vilket kan förefalla underligt eftersom 
franciskanerna gärna klädde u t sig, omgav sig m ed mystiska symboler och 
ägnade sig åt diverse ritualer i stil med frim urarnas. Enligt M artin Lamm var 
ändå ”den stora upplysningsstriden” en kam p mellan ”frimurare och Sweden- 
borgare å ena sidan och de ’sanningsdyrkande’ franciskanerna å den andra”. 
Franciskanerna ansåg sig, enligt Lamm, kunna m otarbeta ordensockultismen 
genom att locka över frimurare och andra till Franciskanerorden, inom vilken 
ordensbrodern skulle få höra ett m otsatt budskap. D en medeltida rekvisitan 
användes för att gestalta de odygder som m an ville utrota, åtm instone enligt vad 
som uppgavs under själva cerem onierna.637

Franciskanerordens Uppsalatempel hade enligt Lam m  sin betydelse i det att 
”de radikala upplysningsåskådningar, som ännu ej blivit offentligt predikade i 
Sverige, här gjorts till föremål för studier och förkunnelse i en krets, som 
samlade en stor del av det dåvarande Upsalas elit”.638 I Uppsaiatemplets

631 Lenhammar 2000, s. 140-147.
632 Se till exempel W arburg 1905, 105 f  och 115 om åsikten att den akademiska jurisdiktionen 

var ståndets privilegium, som inte kunde avskaffas utan dess medgivande. Då universitetet fick 
riksdagsrepresentanter även från de världsliga fakulteterna i slutet 1820-talet kom de att höra till 
prästeståndet oavsett om de var präster eller ej. Prästeståndet hade så att säga även formellt och 
funktionellt blivit läroståndet. Segerstedt 1976, s. 139-145.

633 M atrikel över Pallas Tempel,U 153. UUB.

634 Anteckningar rörande Franciskanerorden Vo 13 (s. 16, 18), KB; Lamm 1920, s. 75.

635 Franciskanerorden andra grad  (s. 15-19), U 152, UUB.

636 Anteckningar rörande Franciskanerorden (s. 16, 19), Vo 13, KB; Schuck 1892, s. 175.
637 Lamm 1920, s. 73 f, 80 (citat). M ot en påstådd polarisering mellan ockulta frimurare och 

nyktra upplysningsmän har dock modern forskning vänt sig. Simonsen 2001, s. 8. I Franciskaner
ordens Uppsalatempel fanns också personer som stormästaren i Stockholm Kellgren offentligt 
häcklade som lärdomspedanter, däribland O lo f Andersson Knös, som för övrigt också var 
övertygad swedenborgare. Ham berg 1985.

638 Lamm 1920, s. 79 f. Idéhistoriker har debatterat om det är meningsfullt att tala om en 
svensk upplysning (se framför allt Christensson 1992 och Frängsmyr 1993). Oavsett hur man
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medlemsmatrikel från åren 1781-1787 finns hela 150 nam n, samtliga män. Där 
finns militärer, universitetslärare, borgare och, vilket är intressant för den här 
undersökningen, framför allt studenter.639 Franciskanerorden var system
överskridande i flera avseenden. Gärnsen mellan stadens borgerskap och 
akademi överkreds. Dessutom  organiserade sig studenter här form ellt över 
studentnationsgränserna och tillsammans med lärare.640 Franciskanerorden var 
hierarkiskt uppbyggd, men ändå ståndsöverskridande och på sätt och vis 
strävande efter jäm likhet mellan m edlem m arna. Dessa skulle ”anse hwarandra, 
såsom Bröder, af hvad land, stånd och wilkor de elljest kunna wara”.641

Studenterna verkar ha spridit Franciskanerordens läror både i lokalsamhället 
och i andra länder. D et förstnäm nda var förmodligen fallet, även om endast 
orationens titel är känd, då ordensbrodern David Starck talade om fanatism 
inför sin studentnation -  den finska -  1783.642 Claes Fredric H ornstedt 
grundade nya filialer av Franciskanerorden under en långt naturalhistorisk resa i 
slutet av sin studenttid. På Kungliga biblioteket finns excerpter som behandlar 
Franciskanerorden, nedtecknade av F. A. Dahlgren. Av allt att döm a har han 
haft tillgång till det av Lamm bittert saknade Stockholmsmaterialet. H är finns 
ett brev från H ornstedt, som i Frankrike 1786 grundat ett franciskanertempel 
som skulle lyda under det i Stockholm .643 I Stockholmsversionen av femte 
gradens kunskaper framgår också att ett franciskanertempel fanns, eller att det 
åtm instone fanns förhoppningar om att ett sådant skulle grundas, i Batavia på 
Java.644 H ornsted t vistades på denna avlägsna o rt mellan augusti 1783 och juli 
1784,645 och det förefaller troligt att han också hade med detta Franciskaner
tempel att göra.

Ungefär sam tida med Franciskanerorden, och med delvis överlappande 
medlemsbas, var det lärdomshistoriskt inriktade Historiska sällskapet, som mest

definierar upplysning är Franciskanerordens Uppsalatempel viktig för den här undersökningen 
genom sin systemöverskridande karaktär.

639 M atrikel över Pallas Tempel,U 153, UUB.
640 M itterauer 1991, s. 246 framhåller även betydelsen av att ”det borgerliga föreningsväsendet” 

i slutet av 1700-talet överskred den för ståndssamhället viktiga skiljelinjen mellan gifta och ogifta. 
Flera forskare har också tillskrivit Franciskanerorden storpolitiska ambitioner genom att betona 
dess möjliga förbindelse med den tyska Illuminaterorden. Lamm 1920, s. 71; Donner 1952, s. 306- 
308. Illuminaterorden sökte förbereda upplysningens slutliga seger genom att ta makten över, för 
att sedan upplösa, hela statsapparaten. Stenius 1987, s. 118.

64 * Franciskanerordens första grad (s. 29), U 151, UUB.
642 FNP h 1783 (s. 8), U 79, UUB.

643 Anteckningar rörande Franciskanerorden (s. 25), Vo 13, KB. Dahlgrens excerpter av ordens 
ceremoniel tangerar delvis det bevarade förstahandsmaterialet i Uppsala och är då i princip 
ordagrant överensstämmande med detta. Hans trovärdighet styrks vidare av att hans excerpter 
fyller luckor i ceremonielet på vilka tydliga hänsyftningar finns i Uppsalamaterialet.

644 Anteckningar rörande Franciskanerorden (s. 18 f)> Vo 13, KB; Jfr Andra Franciskan-Riddare 
eller fem te graden, U 150, UUB.

643 H ornstedt 1888, s. 100-151; Kumar 1989.
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bestod av studenter och unga lärare.646 Även Historiska sällskapet var hemligt, 
men målet var att fram träda i offentligheten när verksam heten ansågs förtjäna 
dennas uppm ärksam het. O rdnar och hemliga sällskap kritiserades redan på det 
allra första m ötet i maj 1786 av den n itton  år gamle studenten M atthias 
Floderus. E tt samfunds värde borde, enligt Floderus, bedömas efter den nytta 
som det skänker det allmänna. D e hemliga sällskapens försök att ”gagna 
A lm änheten, utan att den märker de t” var stridande m ot både förnuft och 
sakens natur.647 M edlem m arna i H istoriska sällskapet såg därem ot sin egen 
verksam het som nyttig för samhället. 1700-talets historieskrivning handlade, för 
a tt citera idéhistorikern Nils Eriksson, m ycket om att ”fälla dom ar över det 
förflutna, vilka var avsedda för sam tiden”.648 Åt sådant ägnade sig också 
sällskapets ledamöter, och stundom  kunde i själva verket det sam tida samhällets 
tillstånd vara det huvudsakliga äm net.649

Franciskanerorden upphörde i början av 1790-talet, och sam tidigt började 
H istoriska sällskapets verksamhet avta. Flera av m edlem m arna i Historiska 
sällskapet kom emellertid att tillhöra V itterhetssam fundet, vars verksamhet 
finns belagd för åren 1791-1793.650 Ungefär sam tidigt fanns de beryktade 
studentkonventen, som liksom V itterhetssam fundet diskuterats tidigare i 
avhandlingen. Till skillnad från Franciskanerorden och Historiska sällskapet var 
verksam heten i studentkonventen öppen, vilket konventisterna försökte 
använda som argum ent för att få fortsätta sin verksamhet efter förbudet 1793. 
”D et är i mörkret, i små och oansenliga klubbar, som brott, villor och 
oordningar födas”, menade man i en böneskrift till hertigen. I en samling på 
ibland flera hundra personer, med konventens ”offentelighet”, vågade däremot, 
enligt samma skrift, ingen föreslå något brottsligt.651

U nder 1800-talets första decennium  fanns ett naturalhistoriskt inriktat 
studentsam fund i Uppsala som i tur och ordning kallades Societas pro historia 
naturali, Zoophytolithiska sällskapet och Linnéska institu tet.652 Det litterära 
sällskapet Vitterhetens vänner bildades i Uppsala 1803. N är sällskapet efter några 
år insom nade, bildade dess för eftervärlden mest beröm de medlem, en mycket 
ung A tterbom , sällskapet Musis Amici som snart bytte nam n till Aurora-

646 Ham berg 1983; Hamberg 1985, s. 52.

647 Inträdestal av Matthias Floderus 24. 51786, U  164, UUB. Se även Ham berg 1983. s. 33.
648 Eriksson 1976, s. 190.
649 Inträdestal av OlofSundel 18. 10 1792, U r64. UUB.
6511 G öthe 1875, s. 163; Hamberg 1983, s. 43. D et gällde också enstaka medlemmar i 

Franciskanerorden. Ordensbrodern Lars Regnér var med i Vitterhetssamfundet, och till kretsen 
kring Silverstolpe räknades Elof Singjöl. Han kallades av Juntans centralfigur Benjamin Höijer 
”en värdig ledamot af Jun tan”. C itat efter Karlbom 1964, s. 159.

651 Grape 1924, s. 212. Se även Tanke- och Tryck-Frihetens Försvuar. Av Adolf Göran Mörner. 
Bilaga till protokoll 28. 3 1791, U 156. UUB, för liknande åsikt i Vitterhetssamfundet; Segerstedt 
1981, s. 210 för snarlika formuleringar av Neikter 1786.

652 H ulth  1927.
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förbundet. Flera av ledam öterna kom  sedermera att tillhöra den nyromantiska 
litteraturens förgrundsfigurer, och sällskapen har i litteraturhistorien betraktats i 
ljuset av 1810-talets strid mellan den nya och den gamla skolan.653

D en subskriberande offendigheten i Uppsala

E tt initiativ som utgick från kretsen kring Silverstolpe var inrättandet av ett 
läsesällskap i Uppsala 1797. Läsesällskapen har av Haberm as pekats u t som 
särskilt betydelsefulla för den borgerliga offentlighetens genom brott.654 Vad 
beträffar just Uppsala läsesällskap har H erbert Lundh hävdat att det ”hör till det 
oåtkom liga men kanske intressantaste i läsesällskapets historia, att det under 
enväldets mest tryckande år erbjöd det politiserande Uppsala en möjlighet att 
hålla oppositionens låga brinnande.”655 Uppsala läsesällskap var enligt H anna 
O stholm  ett politiskt projekt såtillvida att man ville uppnå samhällsförändring 
genom  litteraturspridning.656 I sällskapet hölls en stor uppsättning tidningar 
tillgänglig för studenterna. Läsesällskapets lokaler var öppna från morgon till 
kväll och redan första året fanns 120 m edlem m ar eller ”subscribenter”. Efter 
växlande öden blev läsesällskapet 1825 en del av universitetets organisation.657 
Eftersom  det inte längre utgjorde någon alternativ social sfär, utanför 
fadersväldets hägn, försvinner det därm ed ur den här undersökningens fokus.658

E tt annat lokalt uttryck för den subskriberande offentligheten var Uppsala 
gille, bildat 1806. E tt av gillets uttalade syften var att förena stadens i vanliga fall 
strikt åtskilda korporationer, och enligt H anna O stholm  var Uppsala gille ett av 
de sällskap som bidrog till ”form andet eller socialiserandet av ett borger- 
skap”.659 I gillets lokaler kunde m edlem m arna röka, spela biljard och inta 
förfriskningar. N är tillräckligt stora lokaler skaffats, hölls där konserter och baler 
för såväl borgerskap som akademistat. Från 1814 inhystes i lokalerna också 
Uppsala läsesällskap och under en kort tid i slutet av 1840-talet även Student
föreningen.660

653 Se till exempel Hjärne 1882, Magnusson 1936, Vinge 1978, kapitel 1; Söderlund 2000, 
s. 34-36.

654 Habermas 1992, s. 423.
655 Lundh 1977, s. 241. I vilken utsträckning medlemmarna faktiskt diskuterade politik (vilket 

var förbjudet enligt stadgarna) i sällskapets lokaler är svårare att fastställa. Östholm  2000, s. 4 0 -  
42. Uppsala läsesällskap kritiserades av konsistoriet i Lund 1811 för att man höll sig med politiska 
tidningar. Hade sällskapet endast haft ”solid lärdom för ögnamärke” hade man nöjt sig med lärda 
tidningar. W iberg 1958, s. 133 f. C itat s. 133.

656 ö sth o lm  2000.

657 Ö stholm  2000, s. 34-37.
658 Se nedan, s. 142 f.
659 Östholm  2000, s. 43.

660 W iberg 1958, s. 144; Davidsson 1961, s. 7-29; Lundh 1977, s. 240.
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Studentföreningar och ”fackföreningar” i Uppsala 1830-1850

Två ofta påtalade brister i studenternas organisation ledde till b ildandet av en 
m ängd studentföreningar i Uppsala under 1830- och 1840-talen. D et första 
problem et var missnöjet med de vetenskapliga övningarna och med den 
gam m alm odiga organisationen av framför allt studentnationerna. N ations- 
kritikerna ville ersätta nationerna med m er ändamålsenliga föreningar, eller 
åtm instone inskränka deras verksam hetsom råden för a tt i stället placera alla 
vetenskapliga sysslor i nya föreningar. Som alternativ eller kom plem ent till 
nationerna förespråkades ibland en allmän studentsam m anslutning och ibland 
så kallade ”fackföreningar”. D et var inte fråga om  fackföreningar i vår tids 
m ening utan om sällskap för studenter m ed samma äm nesinriktning. U nder 
hela perioden fanns också planer på att kom binera dessa båda nya förenings- 
former. D et andra problem et rörde studenternas förhållande till omvärlden. 
Somliga ansåg nämligen att en gemensam studentsam m anslutning behövdes för 
att fatta gemensamma beslut och föra studenternas talan i samhället utanför 
universitetet.661

N ationsföreningarnas brister resulterade framför allt i b ildandet av en m ängd 
fackföreningar. Vid m itten av 1840-talet fanns en medicinsk, en juridisk, en 
teologisk, en botanisk och en mineralogiskt förening, sam t den så kallade 
Föreningen för m untliga föredrag.662 Idén om  en gemensam studentförening 
var svårare att realisera. E tt förslag som syftade till att skapa underlag för 
nationsöverskridande umgänge och en m er tidsenlig vetenskaplig verksamhet 
diskuterades i studentkretsar redan under 1830-talet. Förespråkarna ansåg att 
nationerna inte kunde tillgodose de studerandes vetenskapliga intressen, sedan 
studierna blivit mer specialiserade. Förslaget rann u t i sanden sedan det 
m otarbetats av vissa professorer och studenter.663 D et akademiska konsistoriet 
hade också velat styra föreningens organisatoriska u tform ning 664

Efter det skandinavistiska studentm ötet 1843 bildades Skandinaviska 
sällskapet i Uppsala, som var öppet för allm änheten m en som till största delen 
utgjordes av studenter.665 I diskussionen om  Skandinaviska sällskapet restes 
ånyo krav på en gemensam studentförening. Också denna gång m otarbetades

661 Tudelningen hämtad från ”O m  den i Upsala ifrågavarande Studentföreningen”, 
Correspondenten 11. 4 1846, med fortsättning 15. 4 1846. Författaren påtalade skillnaden mellan de 
båda strävandena, och tyckte sig se organisationsproblemets lösning i att de också i fortsättningen 
åtskiljdes, och förverkligades genom två olika föreningar. Se även Sylwan 1914, s. 238. Liknande 
ambitioner fanns samtidigt bland studenter i Helsingfors. Klinge 1989, s. 170-174, 187.

662 ”Hafva vi gjort något under term inen”, Studentbladet 2. 12 1845; ”Några ord om Fack
föreningar”, Studentbladet 31. 1 1846; Svedelius 1847, s. 11; Svedelius 1881, s. 9; Torstendahl 1962, 
s. 14.

663 Sylwan 1914, s. 68 f; Uggla 1924, s. 19, 26.

66^ Uggla 1924, s. 19.
665 H olm berg 1846, s. 76-79; Floren 1989, s. 46.
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förslaget från flera håll, men föreningen grundades till slut 1846. Student
föreningen höll sig med egna lokaler där m edlem m arna kunde umgås, musicera 
och läsa tidningar. K nutna till Studentföreningen var ett antal fackföreningar 
för äm nen inom  filosofiska fakulteten, och efter hand anslöt sig Botaniska 
föreningen och Skandinaviska sällskapet samt några studentnationer. Till de 
särskilda fackföreningarnas m öten hade alla Studentföreningens m edlem m ar 
tillträde. Föreningen avvecklades dock 1852, då den i några år fört en tynande 
tillvaro, och överläm nade sina tillgångar till S tudentkåren, som bildats tre år 
tidigare.666

N ationernas verksam het och studenternas egna angelägenheter hade tidigare 
mest diskuterats i det fördolda, men Studentbladet efterlyste i stället en öppen 
diskussion m ed uttalade ställningstaganden i äm net. Pressen skulle möjliggöra 
en sådan diskussion:

Ämnet måste förflyttas från den muntliga discussionens fält till den skriftliga. 
Med ett ord det måste blifva allvar. Nations-föreningar, Student-förening och 
Fack-föreningar äro icke så obetydliga ämnen, att det kan vara nog, att om dem 
hafva en mening, ett tycke, man måste söka en åsigt, och man måste uttala 
denna åsigt.667

Avsikten med Studentföreningen var inte bara att ersätta eller kom plettera 
nationerna, utan också att avhjälpa problem et m ed gemensamt beslutsfattande 
och att fungera som kanal för studentopinionen. Enligt Studentbladet skulle 
”[njations-intresset [...] tystna och allm än-andan tala”, om  aktuella frågor 
offentligen diskuterades i en allmän förening, eftersom debattörerna ”m ed klara 
och bestämda skäl [måste] bevisa sin rättm ätighet.” I diskussionerna skulle 
studenterna också öva ”den parlamentariska förm ågan”.668

G enom  1840-talets studentpolitiska vågor aktualiserades ett behov av en 
formaliserad ru tin  för gemensamma ställningstaganden och åsiktsmanifest- 
ationer från studenternas sida. Uppsala studentkår bildades 1849 för att fylla 
denna funktion, men gjorde till skillnad från Studentföreningen inga anspråk 
på att åtgärda bristerna i nationernas verksamhet. Kårens organisation var en 
kompromiss mellan de studenter som ville ha en nationsövergripande student

666 Svedelius 1847; Sylwan 1914; s. 232-239; Uggla 1924, s. 27-32; Torstendahl 1962, s. 15-17. 
De nationer som någon tid var knuta till föreningen var Gestrike-Helsinge, Gotlands, Norrlands, 
Östgöta och Värmlands. Förutom  de ideologiska synpunkter som framkom under debatterna, 
hade nationshusen stor betydelse för hur samfunden ställde sig. De husägande nationerna var 
mindre villiga att ingå i föreningen.

667 ”O m  en Student-förening I”, Studentbladet 14. 3 1846.

668 ”Allmänna Student-sam m ankom sten”, Studentbladet 18. 4 1846. Att ett förslag gick genom 
studentnationerna brukade enligt Lovén leda till att det rann ut i sanden. Se till exempel J. H. 
Lovén till L. J. Lovén 29. 3 1848, 30. 3 1848, 20. 11 1851, E 6745, RA. Problemet påtalades redan i 
Thurgren 1844, s. 15.
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förening och de som försvarade det gamla nationsväsendet. D en var fortsätt
ningsvis beroende av nationerna och rubbade inte deras ställning näm nvärt.669

I nästa avsnitt skall några av de nya sam fundens relation till fadersväldet 
kom m enteras. Förutom  läsesällskapet, som var det m est långlivade av projekten, 
har valet fallit på Studentkonventen, V itterhetssam fundet och S tudent
föreningen, vilka befann sig i mer eller m indre uttalad opposition m ot det 
traditionella universitetet. För jämviktens skull har även Zoophytolithiska 
sällskapet undersökts, som tvärtom hade ett nära samarbete m ed detta.

Samfunden och fadersväldet före Studentföreningen 

Bröderna Stenham m ar och de nya sällskapen
I decem ber 1791 höll studenten Johan Stenham m ar sitt inträdestal i V itterhets
sam fundet i Uppsala, en nyligen grundad studentsam m anslutning med litterär 
prägel.670 Stenham m ar var något av en m önsterstudent. Senare samma år pro
moverades han till magister med lysande betyg. H an  skulle ocksa hinna med att 
väljas in i Svenska Akademien innan han dog, b lo tt tjugonio år gammal 1799.671

Talet, om ”Critikens fordringar’ , anknöt till en aktuell debatt om litteratur
kritik .672 Stenham m ar vädrade också sina åsikter om  litteraturens roll i 
samhället. D en dygdige och frihetsälskande författaren kontrasterades mot 
slaven, som ”nedböjer sin hjessa för Tyrannen; diktar eller prisar dess dygder, 
glöm m er m edborgarens”. Vid bedöm ningen av ett litterärt verk skulle kritikern 
inte endast ta hänsyn till hur väl författaren följt de skrivregler som 
Stenham m ar omsorgsfullt presenterade i talet. I om döm et borde dessutom 
författarens kännedom  om sin tid vägas in. Liksom M oliere och Cervantes 
förlöjligat otidsenligheter i sin samtid vore det önskvärt att en författare kunde 
göra detsam m a med ”det barnsliga fåwett, som bjuder en Svensk uphöra at vara 
m edborgare”, för att i stället identifiera sig med sitt, ”skall jag säga Stånd eller 
Skrå”. Sedan gör Stenhammar en för den uppsaliensiska studentoppositionen 
karakteristisk vändning: ”Och för at ännu mera träffa den ort, på hvilken jag 
talar”, inskärpte han,

669 Uggla 1924, s. 7, 36-43; Florén 1989, s. 47; Skoglund 1991, s. 39 f.
670 Tal av Johan Stenhammar i Vitterhetssamfundet 4.12 1791, U 156, UUB.

671 O dén 1902, s. 292.
672 O m  debatren och Thorilds skrift Critik öjver criticer, se Arvidsson 1993, s. 486-538.
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vore han icke lofvärd den lycklige yngling, som väpnad med Snillet och Satiren 
kastade förakt öfver det, icke ens nationela men provinciala högmodet, som 
söker fräta alla lagrar, hvilka ej vuxit i samma dal, men i en nästgränsande; och 
som alstrar hat i ynglingars hjertan, [...] kallade af naturen till samma ära, och 
samlade här för samma ändamål.675

D en gamla indelningen av studenterna landskapsvis var alltså enligt 
Stenham m ar en direkt parallell till det omgivande samhällets sociala organi
sation, och han såg båda som otidsenliga och löjliga rester från ett äldre 
samhälle. Idén om  att studentnationerna hindrade den nya m edborgarnationens 
framväxt, den process som enligt R ichert handlade om  att lyfta m änniskan ”från 
skraborgare till medborgare i stat”,674 var inte unik för Stenham m ar eller 1790- 
talet, något som redan torde ha framgått. Som vi skall se skulle resonemanget 
återkom m a i studentkretsar med jäm na mellanrum under de följande sextio 
åren. Enligt Stenham m ar borde V itterhetssam fundet uppm untra de litterära 
verk som ”ägde en vidsträckt betydelse, först på mänskligheten, därnäst på 
Fosterlandet, och därnäst på det Lärosäte, som förenar oss här och n u ,...”675 

E tt par år efter Stenhammars tal i V itterhetssam fundet samlades studenterna 
i de redan näm nda nationsöverskridande studentkonventen. I konventen 
diskuterades dels allm änna samhällsfrågor och dels studenternas egna 
angelägenheter.676 Inte m inst vad beträffar problem en med m otsättningar 
mellan studentnationerna är det tydligt hur tätt konventisterna knöt de interna 
problem en till tidens stora samhällsfrågor. E tt strukturerat försök att utreda 
anknytningarna finns bland de tal som trycktes i sam band med att konventen 
förbjöds. Liksom i Stenhammars tal kopplas här nationsväsendet ihop med ett 
förlegat samhälle. D en anonyme talaren häcklar först adelns ärvda privilegier 
och akademisk självgodhet. Enligt talaren ler åhörarna åt dessa m ot upplysning
en stridande fördom ar, och med samma självklarhet borde de också beskratta 
landskapspartikularism en.677 Talaren leder ”N ationalism en, eller, som den 
snarare borde heta, Provincialismen” tillbaka till ”M edeltiden och Chevaleriet, 
grunden til all så kallad Esprit de Corps.” D et var i försvaret av medeltida 
länsherrars provinser som talaren såg ursprunget till splittringen mellan 
landskapen.678 N är han fortsättningsvis använder ordet ”nationalism ” är det 
denna splittring han åsyftar,679 medan termen ”nation” kunde betyda såväl

675 Tal av Johan Stenhammar i Vitterhetssamfundet 4. 12 1791, U 156, UUB.
67^ Richert 1822, s. 9.

675 Tal av Johan Stenhammar i Vitterhetssamfundet 4. 12 1791, U 156, UUB.

676 Grape 1924, s. 193. Denna dubbelsidighet var ett uttalat syfte enligt Skrifter,... företalet och 
s. 1 f.

677 Skrifter,. . .s. 3 f; Grape 1924, s. 216, 232. Kritik mot det ärftliga adelsskapet fanns också i 
konventsvisan Upsala wisa av A. G. Ekeberg. Se Afzelius 1924, s. 240.

678 Skrifter,...s. 2-5. C ita ts. 4.

679 Skrifter,...s. 6; Ambjörnsson 1989, s. 27. Se även formuleringar i förslaget till förening av 
Södermanlands och Nerikes nationer 1805. Förslagsställarna förväntade sig att ”ingen kall
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landskapsförening som hela länder.680 H an påpekade vidare a tt ”nationalism ” -  
kärleken till det egna landskapet -  inte hade något a tt göra m ed ”[k]ärleken til 
Fäderneslandet”, utan i stället uteslöt ”all sann patrio tism e.”681

Därefter behandlade talaren de uttryck som  de av honom  avskydda 
landskapsfördom arna tog sig vid universitetet, i form  av bristfälliga, och ibland 
fientliga, relationer mellan studentnationerna. D e m edeltida fördom arna kunde 
enligt talaren bekämpas genom upplysning och kärlek till ”fäderneslandet” 
(alltså till hela Sverige) men också, på ett m er jordnära plan, genom att 
studenter träffades över nationsgränserna. Nationsexklusiviteten var alltså 
grundad på m edeltida fördom ar medan konventen, enligt talaren, var ”en 
vederläggning af denna fördom .”682

På så vis lyckades talaren koppla studenternas lokala organisatoriska problem 
till tidens stora frågor på ett sätt som skulle återkom m a såväl i senare försök att 
ena studenterna i gemensamma organisationer som i 1800-talsliberalernas kritik 
av universitetets juridiska självstyre. D et finns stora likheter mellan det ovan 
refererade talet och Stenhammars tal till V itterhetssam fundet. Stenham m ar 
utpekades också som författare till två av konventstalen683 och till en så kallad 
konventsvisa.68^

Som påpekades redan i avhandlingens första kapitel var det vanligt bland 
svenska universitetskritiker att likna universitetets organisation vid stånd och 
skrån samt att hänföra den till en avlägsen forntid. D et var en återkom m ande 
beskrivning som dök upp med jäm na m ellanrum  under hela undersöknings
perioden. Från gustaviansk tid finns alltså exempel på liknande tongångar också 
från studenthåll, med den speciella om ständigheten att också nationsväsendet 
hänförs till det m edeltida skråväsendet. Än viktigare var de många praktiska 
avsteg från fadersväldets organisation som introducerades under perioden.

I den flora av nya studentsam fund, som fanns i Uppsala under den 
gustavianska tiden, var det idémässiga innehållet blandat. D är fanns romantiker, 
upplysningsivrare, insektssamlare, bokentusiaster och ordensvurm are om vart 
annat. Å rtiondet efter Johan Stenhammars tal i V itterhetssam fundet studerade 
hans tre yngre bröder, Karl, Christian och Axel i Uppsala. Karl och Christian 
hörde under studietiden till V itterhetens vänner.685 Karl Stenham m ar var

sinnighet emellan de från särskilte Provincer härstammande Ledamöter skall finnas, och ar all så 
kallad Nationalisme i et uplystare Tidehvarf försvinner”. H am nström  1905, s. 117. Termen kunde 
inom studentnationerna också vara positivt laddad i betydelsen kärlek till det egna landskapet. 
Ö N P  26. 3 1791 (s. 507), U 822 d, UUB.

680 Skrifter,...s. 7-8.
681 Skrifter,...s. 5-7. C itat s. 5 och 7. Se även Grape 1924, s. 232 f.
682 Skrifter,...s . 2, 7 -9 . C itat s. 9. O m  m otsättningen mellan nationsväsendet och konventen, 

se även Grape 1924, s. 233 f; Ambjörnsson 1989, s. 27.

683 Karlbom 1964, s. 166.
68^ Vegesack 1995, s. 148.
685 Hjärne 1882, s. xii, xvii.
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dessutom  med i Zoophytolithiska sällskapet.686 M öjligen var också brodern 
Christian -  rom antiker, botanist och flugforskare -  knuten  till detta 
sam fund.687 Yngste brodern Axel blev en av A uroraförbundets ledande gestalter. 
Alla tre var m edlem m ar i Uppsala läsesällskap.688

O m  sam funden betraktas m ot bakgrund av den sociala universitetsmiljön 
framstar de inte som fullkomligt väsensskilda. Deras blotta existens innebar i 
praktiken ett avsteg från den traditionella universitetsstrukturen. D et var andra 
kriterier än landskapstillhörighet som låg till grund för den nya uppdelningen 
av studenterna. I stadgarna för Vitterhetens vänner konstaterades torrt: ”Som 
sam fundets anseende mest beror af ledamöterne, så bör ej afseende hafvas på 
något annat än skicklighet, och uppkom m er här ej fråga om landskap m .m .”.689

Konsistoriet och läsesällskapet

Studentkonventen stod i ett mer eller m indre uttalat m otsatsförhållande till 
universitetets hierarkiska och organisatoriska ordning. M en det fanns också en 
strukturell system konflikt mellan universitetet och de nya sam funden, och 
problem  kunde uppstå när sällskapens organisation konfronterades med 
universitetets hierarki, också då inte någon uttalad m otsättning mellan dem 
förelåg. Så var fallet med Uppsala läsesällskap.

D å Uppsala läsesällskap bildades av en samling äldre studenter och yngre 
lärare under 1790-talet, inbjöds de etablerade lärarna att bli m edlem m ar. 
Läsesällskapet fick ekonom iskt stöd från universitet och var på så vis också 
organisatoriskt knu tet till detsamma. D et fanns emellertid en konflikt mellan 
vissa professorer och läsesällskapet som har förklarats med det senares organisa
toriska form. Professorerna, vana vid konsistoriets och studentnationernas på 
anciennitetsprincipen baserade hierarkiska struktur, tyckte inte alls om läse- 
sällskapets utform ning, som nästan jämställde m edlem m arna oavsett akademisk 
eller annan rang.690 D et ekonomiska stödet från universitetet försvann sedan 
ledande m edlem m ar i läsesällskapet bestraffats i den redan behandlade m usik
processen år 1800.691 Även om samarbetet sedermera återupptogs, förblev 
sällskapet en inrättn ing utanför universitetets organisatoriska struk tur till 1825. 
D å kom det, som redan nämnts, att ingå i universitetets verksamhet, och de nya

686 Zoophytolithiska sällskapets protokoll 23. 10 1803, U 169 g: 1, UUB.
687 Eriksson 1962, s. 89.

688 Uppsala läsesällskaps ännu bevarade medlemsförteckningar t. 0. m. 1822. Tryckta i W iberg 
1958.

689 Hjärne 1882, s. xiii.
690 W iberg 1958, s. 56 f.
691 W iberg 1958, s. 65-74.
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stadgar som sammanställdes innebar ”ett närm ande till den akademiska 
hierarkiska organisationsform en”.692

Adam Afzelius och Zoophytolithiska sällskapet
System konflikten kunde alltså ibland kom m a till u ttryck i det akademiska 
konsistoriets behandling av samfunden, liksom i sam fundens egen inställning 
till universitetets och nationernas sociala organisation. Flera sam fund hade 
aldrig några öppet uttalade problem m ed universitetsm yndigheterna, men att 
därav dra slutsatsen att en systemkonflikt inte skulle föreligga är förhastat.

Få studentsam fund hade ett så nära samarbete m ed de akademiska fäderna 
som det naturalhistoriskt inriktade Societas pro H istoria N aturali, sedermera 
Zoophytolithiska sällskapet och Linnéska institutet. En kort tid efter 
g rundandet år 1800 ansåg sig sam fundet behöva en ”pro tector” bland de 
akademiska lärarna, och från 1802 kom den botaniske dem onstratorn Adam 
Afzelius att fylla denna funktion. Afzelius om form ade sam fundets inrikting och 
organisation. Inför firandet av Linnés 100-årsdag ändrade han sällskapets namn 
till Linnéska institutet och såg till att få universitetskanslerns välsignelse.693 I en 
tid då formella organisationer utanför staten kunde betraktas m ed misstänk
samhet, strävade han dessutom efter att formellt göra sällskapet till en del av 
universitetets organisation.694 Sam fundet tycks också ha fått någon form av 
officiell status. Universitetets firande av Linnés hundraårsdag 1807 avslutades 
med en stor festmåltid för hundratjugo gäster.695 Bland dessa fanns Karl 
S tenham m ar och Fredrik A nton W rangel, inbjudna i egenskap av representant
er för Linnéska institutet.696

Dagen efter jubileet hade institutet en egen minnesfest, då Afzelius talade i 
närvaro av såväl universitetskansler som Linnés anhöriga.697 I ett brev till Jakob 
H enrik  af Forselles, en av sällskapets stiftare, som vid tillfället befann sig i 
hembygden, berättade W rangel om hur framgången på kvällen firades med en 
präktig supé.698 D en då nittonårige Johan W ilhelm  D alm an skrev också till af

692 ö s th o lm  2000, s. 37.
693 H ulth  1927, s. 221-224.
694 J. H . af Forselles dll J. W. Dalman 17. 7 1808, KVA; F. A. W rangel till J. Fl. af Forselles 12. 

3 1812, KVA. Även om sällskapet tidigare varit helt fristående från universitetet, fanns redan före 
Afzelius inträde organisatoriska likheter med vanliga studentnationer. De nyaste medlemmarna, 
adscripti, var uppdelade i juniorer och seniorer och liksom i nationsstadgarna betonades den 
kollektiva hederns betydelse. Uteslutning väntade den medlem som ”af berått m od med förakt 
utskriker och för åtlöje blottställer Societetens C onstitutioner”. M atrikel fö r  Societas pro naturali, 
U 169 a: 2, UUB.

695 W idén 1944, s. 38.
696 F. A. W rangel till J. H . af Forselles 9. 6 1807, KVA.

697 H ulth  1927, s. 224.
698 F. A. W rangel till J. H. af Forselles 9. 6 1807, KVA.
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Forselles om  samma händelse. Sällskapets skål hade naturligtvis utropats, 
”m en”, påpekar D alm an konspiratoriskt, ”W rangel och jag drucko en 
annan”.699 Sedan en tid tillbaka hade nämligen af Forselles, som var besviken på 
hur Afzelius om form at institutet, planerat att bilda ett nytt sällskap. Införstådda 
med detta var, förutom  de redan nämnda, G ustaf Lagerhielm och möjligen Nils 
O lo f Schagerström .700

Vad var det som upplevdes som ett så stort problem  m ed Afzelius att 
ledam öterna övervägde att antingen lämna sällskapet eller, om  m öjligt, genom  
revolution, slå Afzelius alldeles ur brädet”?701 I korrespondensen mellan de 

invigda framgår att deras intresse för sällskapet svalnat sedan Afzelius förvandlat 
det till en skolliknande inrättning.702 D å sällskapet upplöstes 1811, tog af 
Forselles fasta på just denna förändring i sin kritik av Afzelius. Av sällskapet 
hade det blivit en skola, och som sådan var det, enligt af Forselles, överflödigt, 
eftersom det därm ed fyllde samma funktion som universitetet.703 D et kan också 
ha funnits andra skäl för kretsen kring af Forselles att vara missnöjd m ed det 
styre som Afzelius infört. Sällskapet hade ursprungligen bildats i denna krets, 
och i korrespondensen anar man en spricka mellan den och sällskapets yngre 
m edlem m ar.704 D et framgår också att de äldre upplevde att de förändringar av 
verksamheten som Afzelius genom fört och hans behandling av så kallade 
adscripti -  en sorts aspiranter på egentligt medlemskap -  gynnade de yngre.705 
Ändå är det sällskapets karaktär av undervisningsinrättning som är den prim ära 
måltavlan för kritiken, och så verkar också ha varit fallet bland de yngre. I 
korrespondensen mellan två nyare medlemmar förekom m er nämligen kritik av 
Afzelius på denna punkt, som nästan ordagrant överrensstämmer med den som 
florerade i kretsen kring af Forselles.706

O m  de införstådda upplevde verksamheten i sällskapet som mer eller m indre 
meningslös, då den tangerade universitetets, var de desto mer entusiastiska vad 
gäller idéerna om  ett nytt samfund. Vännerna hade olika uppfattningar om hur 
ett sådant borde se ut. Till vännerna skickade af Forselles koncept m ed förslag 
på hur ett nytt sällskap kunde utformas, och i flera år diskuterade de ”den nya

699 J. W. Dalm an till J. H af Forselles 17. 7 1807, KVA.
700 J. H. af Forselles rill J. W. Dalman 2 1808, KVA.
701 J. W. Dalm an till J. H. af Forselles 12. 1 1808, KVA.

702 G. Lagerhjelm till J. H af Forselles 5. 3 1807, KVA; F. A. Wrangel till J. H af Forselles 6. 9 
1807, KVA; J. W . Dalm an till J. H. af Forselles 12.1 1808, KVA.

703 H ulth 1927, s. 226 f. Se även Linnéska institutets protokoll, 3. 11 1811, 11. 11 1811, U 169 h: 2,
UUB.

704 L. R. N. Dalm an till J. H. af Forselles 27. 4 1807, KVA.

705 J. H. af Forselles till G. Lagerhjelm 5.31807, KVA; F. A. Wrangel till J. H. af Forselles 6 . 9
1807, KVA.

706 Christensson 1999, s. 106.
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Associeringens organisation”.707 Idéerna förändrades genom  åren, men ett par 
genom gående drag bestod. För det första borde en ny sam m anslutning ha ett 
tydligt mål. Sällskapet, befriat från allt ceremoniel, borde utge och sprida 
naturalhistoriska verk.708 För det andra borde etablerade naturforskare utanför 
såväl vänkretsen som universitetet vara m edlem m ar. För detta ändamål 
bearbetades framför allt O lo f Swartz, professor vid Bergianska trädgårdsskolan i 
Stockholm .709

D et nya projektet rann ut i sanden efter några år. D å hade de införstådda en 
efter en läm nat universitetet och därm ed också denna avhandlings blickfång. 
D å Linnéska institutet upplöstes hade konflikten mellan de unga samfunds- 
bildarna och deras ”protector” varat i åtm instone fyra år, även om de 
införståddas åsikter ibland hade svängt till Afzelii fördel.710 Korrespondensen 
tyder inte på att konflikten hade sitt ursprung i några inomvetenskapliga 
botaniska meningsskiljaktigheter, utan i stället verkar den ha handlat om 
sam fundets syfte och organisation. U nder den harm oniska insektssamlande ytan 
fanns en systemkonflikt som ytterst handlade om  huruvida förhållandet mellan 
fadersväldets ungdom ar och vuxna, korporationens under- och överordnade, 
kunde vara annorlunda i den fria sällskapssfären än den var inom  universitetet. 
Ytligt sett stod sam fundet i bästa förhållande till konsistorium  och kansler
ämbete, m en att det skulle bli en del av den traditionella universitetsstrukturen 
upplevde m edlem m arna som ett hot. Deras lösning var antingen ”en total 
Revolution i Sällskapet,”711 eller att ”alla på en gång få taga afsked från 
altsam m ans.”712

707 J. W. Dalman till J. H. af Forselles 17. 7 1807, 12. 1 1808, 10. 12 1811, KVA; F. A. Wrangel 
till J. H. af Forselles 1. 3 1807, 9. 6 1807, 10. 9 1807, KVA; G. Lagerhjelm till J. H. af Forselles 22. 
10 1807, KVA; J. H. af Forselles till ]. W. Dalman 10. 9 1807, 2. 1808 (citat), 2. 12 1811, KVA.

708 J. W . Dalman till G. Marldin 11. 12 1811, brev nr. 29, G 170, UUB; J. W . Dalman till J. H. 
af Forselles 10. 12 1811, KVA; J. Fl. af Forselles till J. W. Dalman 2. 12 1811, KVA.

709 J. W. Dalman till J. H. af Forselles 12. 10 1808, KVA; F. A. W rangel till J. H. af Forselles 1.
3 1807, KVA; F. A. W rangel till J. W. Dalman 31. 3 1808; J. H. af Forselles till J. W . Dalman 7. 12
1807; 2 1808, KVA.

710 Se till exempel F. A. Wrangel till J. Fl. af Forselles 12. 3 1812, KVA.
711 F. A. W rangel till J. H. af Forselles 1. 3 1807, KVA.
712 J. Fl. af Forselles till J. W. Dalman 7.12 1807, KVA.
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Studentföreningen och fadersväldet

Ståndssamhälle och nationsexklusivitet som föreningens 
motbilder

H v a rth än  vi v än d a  våra b lickar, röjas spåren  a f  den assoc iationsanda , som  åt de t 
n itto n d e  å rh u n d ra d e t gifvit en så egendom lig  prägel, och  som  trä n g t a llt d ju p are  
ned  och g rip it äfven sam hällets lägre klasser. O c h  hvad en sådan  an d a  betyder, 
de t lära oss vår tids s to ra rtad e  företeelser, hvilka en d ast g en o m  en såd an  anda  

varit m ö jlig a .71^

Citatet är häm tat från ett tal som den unge docenten Claes H erm an Rundgren 
höll vid Studentföreningens i Uppsala allmänna sam m ankom st i maj 1847. 
Rundgren påpekade att m otsättningen mellan å ena sidan associationsandan 
och å andra sidan ”striden för personlig frihet” endast var skenbar. Kam pen för 
personlig frihet hade enligt Rundgren aldrig varit mer aktuell,714 och dess 
tvilling associationsandan hade nu förts till universitetet av ungdom en. 
Associationsandan visade sig i försöken att skapa en fungerande gemensam 
studentförening.715

I Studentbladet utreddes närmare associationsandans och personlighets
principens släktskap. D å människan kämpar för sin frihet ”em ot allt, som 
uppreser sig såsom förtryckande eller häm m ande”, måste sam tidigt de fria 
individernas krafter sammanhållas och organiseras, vilket sker i ”föreningar af 
allehanda slag och för hvarjehanda ändam ål”. De till synes m otstridiga 
utvecklingslinjerna är i själva verket så in tim t sammanvävda ”att den ena 
nödvändigt framkallar den andra”. A tt den äldre generationen vände sig emot 
båda dessa tendenser, vilka uppfattades som ”försök till em ancipation från de 
ungas sida”, var därför föga överraskande, enligt Studentbladet,716

För förståelsen av det rabalder som Studentföreningen orsakade är det viktigt 
att påpeka att då föreningen debatterades var den övergripande diskussionen om 
privilegiesamhällets upplösning i största allmänhet aldrig långt borta. U nder 
1840-talet var det politiska livet bland studenterna präglat av samhälls
engagemang. D en egna organisationen orsakade mycken diskussion, och den 
var på ett tydligt sätt knuten till dagsaktuella frågor. Efter franska februari
revolutionen hotade, som sagt, studenter att slå u t fönstren på såväl 
professorernas som studentnationernas hus, och nästan varje dag fanns, trots

71^ Rundgren 1847, s. 11. Liknande tankar om associationer och associationsanda uttrycktes i 
den ”avfallne” Geijers föreläsningar ”om vår tids inre samhällsförhållanden” 1844. Jansson 1985, s. 
10. Se även Klinge 1969, s. 131 f.

714 Rundgren 1847, s. 11. Se även Rundgren 1843b, s. 14.

715 ”O m  en student-förening I”, Studentbladet 14. 3 1846; Rundgren 1847, s. 12.

71 *̂ ”O m  en student-förening I”, Studentbladet 14. 3 1846.
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rektors och stadsfiskalens ansträngningar att fånga de skyldiga, proklam ationer 
”om Consistorii despotism ” uppsatta i staden.717 Också studentskandinavism en 
var förknippad med organisatoriska frågor på lokal nivå, i universitetets 
miniatyrvärld. G unnar W ennerberg kallade kam pen för en gemensam 
studentförening ”ett slags skandinavism i sm ått”,718 och han var inte ensam om 
att uppfatta den så.719 N aturligtvis fanns det studenter som förordade en 
studentförening utan att vara skandinavister, men de båda idéerna var in tim t 
förknippade och de flesta skandinavister tycks ha vurm at även för en student
förening.770

N är debatten om Studentföreningen tog fart på allvar, var det som om tidens 
stora frågor konkretiserades i den till synes marginella frågan om  studenternas 
organisation, och då framför allt Studentföreningens vara eller icke vara. Precis 
som fallet varit på 1790-talet blev frågan om  en nationsöverskridande 
studentorganisation inordnad i diskussionen om  samhälleliga organisations
former i allmänhet. S tudentnationerna hade uppkom m it som en del av 
korporationssamhället. Sam tidigt är det värt att kom m a ihåg att de faktiskt, 
bortsett från adelsstudenternas privilegierade ställning, var ståndsöverskridande, 
på så vis att hantverkar- och bondsöner där blandades m ed ynglingar från 
högreståndsfamiljer. Vid sällsynta tillfällen kunde också studentnationerna 
kontrasteras m ot ståndssam hället,721 men vanligen betraktade 1800-talets 
debattörer studentnationerna, tillsammans med resten av universitetets 
organisation, som en del av samma försvinnande korporationssam hälle.722

717 J. H. Lovén till L. J. Lovén 8. 3 1848 (tillagt följande dag), 11. 3 1848 (citat), 22. 3 1848, E 
6745, RA. I ”Inrikes”, Upsala 14. 3 1848, och i ännu högre grad i ”Från landsorten”, Tiden 14. 3 
1848 betonas proklamationernas komiska karaktär. Också i Uggla 1924, s. 35 nämns 
proklamationernas anspelning på konsistoriet, vilket tolkas som att studenterna vänt ”det hela i 
skoj”. Som framgår av Lovens framställning uppfattade knappast universitetsledningen något 
lustigt i proklamationerna. Jfr Jackson 1995, s. 25 f.

718 W ennerberg 1923, s. 11-14. C itat s. 13.

719 ”Inrikes”, Thorgny 2. 9 1844; ”Något om en Student-Förening”, Upsala 24. 3 1846. Jfr dock 
Thurgren 1844, s- 84- Se även Jonsson 1990, s. 152.

720 Förslaget om Studentföreningens bildande hade vid inläm nandet till Skandinaviska 
sällskapet väckt ”hela Sällskapets lifliga sympati” enligt ”O m  den i Upsala ifrågavarande Student
föreningen”, Correspondenten 11. 4 1846. Jfr dock J. H. Lovén till L. J. Lovén 25. 3 1846, E 6745, 
RA. I arbetet med Studentföreningens grundande kom Skandinaviska sällskapet att användas som 
forum. Sylwan 1914, s. 232. I skandinavistiska sammanhang diskuterades också studenternas 
splittring i nationer. Berättelse om Upsala-studenternas skandinaviska fest den 6 April 1848, s. 18. Se 
även Jonsson 1990, s. 158. O m vänt kunde studentföreningens talare förespråka ett ”skandinaviskt 
folkförbund”. Hjärne 1848, s. 6. Konstnärsgillet i Stockholm kallades enligt Holm berg 1946, s. 
107 till följd av sin skandinavism för ”’hufvudstadens Studentförening’”.

721 Ö N P 31. 3 1819 (s. 509), U 822 e, UUB (om nationen, ”der inga särskilta stånds eller 
corpsers conflict äger rum); V D N P 17. 3 1838, U 1115 h, UUB (om att när nationerna stadfästes lät 
man det naturliga bli lagligt, i stället för att ersätta det med en fördelning efter exempelvis ålder, 
studier eller stånd).

722 Se till exempel Correspondenten 9. 7 1832; Almqvist 1840, s. 126; ”Inrikes”, Thorgny 2. 9 
1844, ”Recension”, Thorgny 18. 2 1845.
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I den redan näm nda skriften Hemliga anteckningar om Upsala Akadem i gick 
Studentföreningsanhängaren Thurgren hårt åt nationernas hierarki. H an 
betraktade den som skråmässig, och var ovanligt tydlig på den punkten: ”Vi 
säga med flit skråmessigt, emedan vi ej kunna inse annat, än a tt N ations- 
föreningarne i sina inre och yttre förhållanden antagit former, de der hafva en i 
ögonen springande likhet med de egentliga skråens”.723 T hurgren  liknade 
vidare kurator vid en ålderm an, seniorerna vid bisittare, juniorerna vid m ästare, 
recentiorerna vid gesäller, novitierna vid lärpojkar, och prasliminaristerna vid 
provlärpojkar. M ed hänvisning till skråordningen jämfördes också nations- 
begravningar samt form er för bland annat sam m anträden och exam inationer 
med företeelser skrånas värld.724

A tt studenter i olika klasser hade olika många röster angreps speciellt av 
Thurgren. Sådant hade kanske varit acceptabelt hundra år tidigare, ”men duger 
icke för närvarande tid ”. D en nya tidens nyckelord var i stället ”skicklighet”, 
”förtjänst” och ”personlighetens princip”.725 U tan att tveka hänförde han 
studentnationerna till det ålderdomliga privilegiesamhälle som egentligen redan 
borde ha försvunnit. O m  nationernas skråmässiga hierarki hävdas helt enkelt att 
”detta stela fasthållande vid besynnerliga, forntida bruk och vanor, egnar sig 
icke närvarande tid, hvars sträfvande just går ut på att nedbryta privilegierade 
företrädesrättigheter A 726 Som ytterligare bevis på studentnationernas ”skråanda” 
framhöll T hurgren och andra nationskritiker att dessa m otverkade stånds
samhällets upplösning genom att olika inträdesregler gällde för ofrälse och 
adliga studenter.727 I sådana sam m anhang låg det också nära till hands att 
anknyta till den aktuella debatten om statsskicket och en eventuell repre
sentationsreform .728

Inte bara Studentföreningen utan även Skandinaviska sällskapet, kontrast
erades m ot privilegiesamhällets uttryck. Rundgren kritiserade 1843 Skandi

723 Thurgren 1844, s. 9.

724 Thurgren 1844, s. 9 f, 81 f. D et var inte endast nationskritiker som använde sådana 
liknelser. Östgöta nations inspektor omtalade 7. n  1818 (s. 490) hur nära två bråkiga landsmän 
varit att ”förverka sig Nationens burskap”. U 822 e, UUB.

725 Thurgren 1844, s. 11. Se även s. 18.
72<̂  Thurgren 1844, s. 12.

727 Thurgren 1844, s. 13; ”O m  en student-förening II”, Studentbladet 21. 3 1846. Till skillnad 
från stånd och skrå kunde term en korporation användas för att beskriva både det gamla -  
studentnationerna, och det nya -  uppfattningen om stadens studentpopulation som ett helt. Å 
ena sidan kunde Studentbladet påpeka att ”det skråmässiga korporationsväsendet” avskaffats i de 
tyska huvudstadsuniversiteten. ”Universitetet och hufvudstaden II”, Studentbladet 9. 9 1846. Å 
andra sidan kunde Rundgren hävda att en studentförening vore ett sätt för studenterna att ”up p 
träda såsom en corporation”. ”Allmänna Student-sammankomsten”, Studentbladet 18. 4 1846.

728 Thurgren 1844, s. 7; ”Allmänna Student-sammankomsten”, Studentbladet 18. 4 1846. I de 
studentkarnevaler som under 1840-talet var ett uttryck för viljan att sammansluta sig över nations
gränserna ("Recension” (forts), Thorgny 21. 2 1845; Uggla 1924, s. 33) var det också populärt att 
förlöjliga ståndsriksdagen. Sjöberg 1999, s. 67 f.
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naviska sällskapet, och menade att en gemensam studentförening var ett 
angelägnare mål för ansträngningarna.729 De flesta inom  Skandinaviska säll
skapet vurm ade även för en studentförening, men Rundgrens utspel bem öttes 
av skandinavisterna m ed beskyllningar om skråaktighet, nationalhögm od och 
konservatism.730 Också inom  skandinavismforskningen har Rundgrens skrift 
karaktäriserats som konservativ.731 M en man bör kom m a ihåg att det förslag till 
gemensam studentförening som Rundgren framlade som ett alternativ till 
Skandinaviska sällskapet om huldades av de mest liberala, inklusive flera av dem 
som kritiserade honom  i den skandinaviska frågan.732

Nationsexklusivitet som den svenska nationens m otbild
O m  studentnationerna förknippades med det gamla ståndssamhället, kontrast
erades de därem ot under 1830- och 1840-talen, liksom under 1790-talet, m ot 
svenskhet och fosterländskhet.733 I Studentbladet framhävdes båda dessa sidor av 
nationerna, då man hävdade att de behärskats av ”en missförstådd nationalitets- 
anda, hvilken snarast kunde jämföras med skrå-anda”.734 Samma innebörd hade 
en insänd artikel i Correspondenten 1832.735 Som alternativ till nationernas 
landskapspartikularism och skråanda framhävdes en medborgerlig svenskhet. 
Johan O lo f Sundvallson hävdade att under 1849 års majfest i Uppsala kunde 
deltagarna tillfälligt glöm m a bort sin landskapstillhörighet för att i stället

729 Rundgren 1843a; Rundgren 1843b. Rundgren hade under en Köpenhamnsvistelse varit i 
kontakt med Studentföreningen där. Claes Herm an Rundgren till Johan Rundgren 21. 11 1841, 
brev nr. 2, T i ds, UUB.

/3 ° ”L itteratur-bulletin”, Thorgny 30. 10 1843 med fortsättning 2. 11 1843; ”Litteratur-bulletin”, 
Thorgny 16. 11 1843; ”Några ord till H r Mag. Rundgren i anledning af en uppsats i T idningen 
Freja för d. 24 N ov”, Thorgny 30. 11 1843. Rundgren, som försörjde sig som informator, 
anklagades också för att i själva verket gå sin arbetsgivares -  Lagerheim, svensk minister i 
K öpenham n -  ärenden. Rundgrens hågkomster (s. 74), T i da, UUB.

731 Holm berg 1946, s. 77; Nilsson 2000, s. 120.
732 U ttalat liberala Upsala berömde till exempel de tal och texter med vilka Rundgren 

framträdde i Studentföreningsfrågan. ”Inrikes”, Upsala 7. 4 1846; ”Inrikes”, Upsala 1. 6 1847. Att 
även Rundgrens mest uttalade motståndare bland skandinavisterna i stort var ense med honom  -  
eller i Thorgnys fall snarare med Thurgren, som till stora delar byggde sin nationskritik på 
Rundgren, men som var mer positiv till skandinavismen -  i frågan om Studentföreningen 
framgår i Bergstedt 1843, s. 14 f; ”Recension”, Thorgny 18. 2 1845 med fortsättning 21. 2 1845, 25. 2 
1845. Vad gäller anklagelser om konservatism anklagades Rundgrens belackare för ungefär samma 
saker som han själv, nämligen skråanda, småaktighet och absolutism i Thurgren 1844, s. 28 f. Se 
även Svenson 1986, s. 80 f.

733 Se till exempel Correspondenten 9. 7 1832; Bergman 1843, s. 168; Hjärne 1879, s. 154, 159. Se 
även Ström holm  1998, s. 194.

734 ”O m  en student-förening II”, Studentbladet 21. 3 1846.

733 Correspondenten 9. 7 1832.
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”känna sig mera såsom svensk student och m edborgare”.736 Tre år senare 
konstaterades att ett ”isoleradt N ationsbegrepp” -  alltså ett nationsbegrepp 
baserat på uppdelningen i studentnationer -  hindrade utvecklingen av en 
”medborgerlig anda” vid universitetet.737 Studentföreningens förespråkare såg 
den som ett medel m ot den splittring som orsakats av nationerna.738

Även om Studentföreningen av sina förespråkare förknippades med 
personlighetsprincipen, ansågs den alltså motverka splittring och främja den 
svenska nationella gemenskapen. Allt i motsats till studentnationerna, som  i 
stället associerades med ett ålderdom ligt och skråmässigt privilegiesamhälle. 
Torkel Jansson har pekat på hur en medborgerlig, på individen grundad 
svenskhet blev en allt viktigare identifikationspunkt under 1800-talet, då de 
äldre kollektiva banden, såsom just skrån och stånd, höll på att lösas u pp .739 
Studentnationerna var ju  i själva verket ståndsöverskridande, om man bortser 
från adelsstudenternas särställning, men i debatten om  individer, kollektiv och 
privilegier placerades de ändå i det ståndssamhälle där de hade sina rötter.740

Systemkonflikten och lärarna

Den unge studenten H enric Lovén befann sig en kväll 1847 på m iddag hos 
prinsarna, som då studerade i Uppsala. H an  fick väga sina ord väl den kvällen. 
Samtalsämnet var nämligen den av Lovén om huldade Studentföreningen, m ot 
vilken prins Oscar gjorde hätska utfall. Prinsen liknade den vid ett folkvälde, 
och ”yttrade [härmed] en m ängd åsigter som alltför tydligt utvisade hans 
ultraconservativa tänkesätt”.741 Studentföreningen var kontroversiell. Dess

736 Sundvallson 1849, s. 4 f. Se vidare Stapelmohr 1948, s. 1932; Sjöberg 1999, s. 76-78. E tt 
uttalat syfte med studentnationernas gemensamma majfirande under 1840-talet var att föra 
nationerna närmare varann. M en trots att de präglades av fosterländskhet och kritik av landskaps- 
partikularism manifesterades landskapens särdrag i de karnevalståg som ingick i festligheterna. 
Man gestaltade den folkliga kulturen i studentnationernas respektive hembygd, vilket emellertid 
inte hindrade ögonvittnena från att betona just det svenska och fosterländska i dessa inslag. 
Uppländska smeder, dalaallmoge och småländska bönder kunde alla kontrasteras m ot det 
utländska och det aristokratiska. Sjöberg 1999, s. 72-78. Enligt den engelske historikern Peter 
Burke var det europeiska tidiga 1800-talets återupptäckt av folkkulturen nära förbunden med 
nationalismens uppkomst, då folkets regionala seder och bruk tänktes uttrycka ”en viss nations 
anda”. Burke 1983, s. 22-27. C itat s. 22. Se vidare Jönses 1999, s. 116-118 om territorier och svensk 
additativ nationalism under 1800-talet, naturligtvis ytterligare komplicerad av skandinavismen.

737 Uggla 1924, s. 44.

738 Rundgren 1843a, s. 9-14, 19; Rundgren 1843b, s. 14; Thurgren 1844; artikelserien ”O m  en 
student-förening”, Studentbladet 1846; Uggla 1924, s. 44.

739 Jansson 1990b. Speciellt s. 346.

740 En av studentnationernas försvarare hävdade emellertid att ”från den akademiska national
iteten härleda tillgifvenhet för skrån och brist på allmänt medborgerligt sinne, liknar väl snarare 
ett roligt infall, än ett allvarsamt påstående”. ”O m  den akademiska Nationsinrättningen”, Frey 
1844 (häfte XIX), s. 314 f.

741 J. H. Lovén till L. J. Lovén 9. 10 1847, E 6745, RA.
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m otståndare uppfattade den som ett hot m ot nationernas verksamhet och m ot 
det traditionella studentlivet. Svedelius berättar i sina m em oarer att ”de gamla, 
om ätligt konservativa professorerna voro grufveligen rädda för Student
föreningen”. Såväl professorerna som ärkebiskopen och universitetets kansler 
kronprins Carl fruktade, enligt Svedelius, de ”politiska kannstöperier” de 
förm odade skulle frodas i föreningen. 42

Svedelius, som var föreningens förste ordförande, sade sig vara medveten om 
att den skulle stöta på idel m otstånd i eventuella kontakter med universitetets 
officiella styrelse.743 Att åtm instone vissa av Studentföreningens förespråkare 
inte ens ville söka stöd i den formella universitetsstyrelsen framgår också av 
brevmaterial från tiden för föreningens grundande. Förslagskommitténs ord
förande, docenten Tham , vände sig med bestäm dhet em ot att föreningen skulle 
försöka bli ”juridiskt erkänd af Rector’n, Senatus academicus samt 
C ancellern”.744 D et gick rykten om hur professorer och personer i än högre 
ställning m otarbetade föreningen med mer eller m indre ohederliga medel. Ett 
skäl för den enskilde studenten att inte ta ställning för Studentföreningen 
ansågs vara att hans framtid därmed äventyrades.745 O stgöta nation var en kort 
tid ansluten till föreningen, men utträdde plötsligt ur densam m a. D et ryktades 
då att det i själva verket var nationens inspektor, W ilhelm  Fredrik Palmblad, 
som under en informell bjudning använt sitt inflytande för att försäkra sig om 
att beslut om utträde skulle fattas vid nästa landskapsm öte. '46 Också i samband 
med Studentkårens bildande ett par år senare påstods att professorerna miss
krediterade sam m anslutningen i det fördolda.747 Ryktesvis var professorerna

742 Svedelius 1889a, s. 437. Rudolph Hjärne hävdade att också m otståndet m ot 1830-talets ur
sprungliga studentföreningsidé bottnade i en oro för politiserande studenter. Hjärne 1879, s. 123. 
De äldre akademikernas ovilja var också ett skäl för Juridiska föreningen att inte genast ingå i 
Studentföreningen. Till Studentföreningen i Upsala! [skrivelse från Juridiska föreningen], U 1751 g, 
UUB. Bland studenterna följdes med intresse professorernas och andra myndighetspersoners 
åsikter om Studentföreningen. Lovén noterade flera gånger rykten om vilka som var för och emot 
föreningen. J. H. Lovén till L. J. Lovén 28. 2 1847, 7. 3 1847, 20. 3 1847, 18. 4 1847, E 6745, RA. 
Bland m otståndarna nämndes, kanske inte helt oväntat, Boström, Hwasser, Lindblad och 
Palmblad (28. 2 1847). De tre sistnämnda var alla utsatta för maskerade politiska angrepp från 
studenternas sida. Denna fraktion av konsistoriet kunde också kallas ”det Conservativa lägret” 
eller ”den Palmblad-Boström  & Hvasserska ligan”. J. H. Lovén till L. J. Lovén 1. 9 1850, E 6745, 
RA. Palmblad var även aktiv motståndare till 1830-talets försök att bilda en studentförening. 
Uggla 1924, s. 19.

743 Svedelius 1889a, s. 437.
744 J. H. Lovén till L. J. Lovén 26. 4 1846, E 6745, RA. Svedelius hävdar dock motsatt stånd

punkt i Svedelius 1847, s. 26.
745 ”Något om en Student-Förening”, Upsala 24. 3 1846.
74<̂  J. H. Lovén till L. J. Lovén 21. 11 1847, E 6745, RA. Möjligen är det också vad den unge 

östgöten och Studentföreningsanhängaren Carl Albert H olm gren syftar på, då han efter beslutet 
om utträde säger sig ogilla ”de förberedande åtgärder, som blifvit vidtagna för beslutets genom
förande”. Ö N P  23. 11 1847 (s. 357) U 822 g, UUB. Se även Ö N P  3. 11 1847 (s. 361), U 822 g, UUB, 
där det ”ogynsamma intryck, som ryktet om Östg. Nat:s beslut måhända gjorde” omtalas.

747 ”Bref från Professor S. till Professor P .”, Upsala 2. 12 1848.
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speciellt oroade över att studentopinionen skulle enas av en gemensam 
studentförenings eller en formell studentkårs potential som studenternas 
språkrör i opinionen. M an fruktade ”att denna inrättn ing kan gifwa anledning 
till demagogiska oroligheter, hwilka undvikas genom StudentCorpsens 
nuwarande delning”.748

Aven om den underliggande systemkonflikten mellan gamla och nya 
principer fick sitt mest uppseendeväckande uttryck i striden om  Student
föreningen, bör det påpekas att även fackföreningarna kunde uppfattas som ett 
ho t m ot studentnationerna,749 och att Studentföreningens efterföljare 
Studentkåren, med dess uttalade syfte att underlätta opinionsyttringar, verkar 
ha skräm t dem som ansåg att ungdom en inte borde befatta sig med politik .750

M ot bakgrund av statsmaktens i stort sett positiva syn på associations- 
väsendet under denna tid kan det verka förvånande att studenternas 
associationssträvanden kunde motarbetas vid det statliga universitetet. D enna 
kontrast diskuterades också bland studenterna, vilket kan belysas av 
professorernas inställning till studenternas föreningssträvanden jäm fört med 
deras syn på annat associationsväsende i staden. Professorerna, som då 
studenterna ordnade föreställningar till förmån för Studentföreningen ”lyfte 
sina händer m ot höjden i helig fasa” och förklarade att ungdom en inte fick slösa 
sin dyrbara tid på sådant, skydde inga medel då musikaliska studenter mer eller 
m indre tvingades deltaga i ett liknande spektakel för Fruntim m ersföreningen. 
D et framgår av Johan H enrik Lovens korrespondens att Fruntim m ers
föreningen framför allt var vad han kallar den ”inskränktare societetens” 
projekt. H an åsyftar då stadens ganska talrika adliga befolkning, personifierad 
av Uppsalas landshövding baron von Krasmer. Lovén hörde till dem som 
betraktade sin vägran att ställa upp på Fruntim m ersföreningens tillställning som 
ett sätt att ”med besked afsnäsa de noblas högfärd”. Tvistefrågan var alltså en 
del av den vidare konflikten mellan adel och ofrälse i staden, som tidigare 
belysts, och professorerna var uppenbarligen måna om att hålla sig väl med 
landshövding och övrig societet. Lovén betonar det löjliga i just deras 
inkonsekventa behandling av Fruntim m ersföreningen respektive S tudent
föreningen.751

748 ”O m  den i Upsala ifrågavarande Studentföreningen”, Correspondenten ii. 4 1846.

749 ”Allmänna Student-sam m ankom sten”, Studentbladet 18. 4 1846. M an kan heller inte 
utesluta att de vetenskapliga diskussionerna i sig kunde ha politisk underton. Studentföreningens 
naturalhistoriska fackförening diskuterade till exempel torsdagen 10 december 1846 frågan ”bör 
Jylland och Slesvig räknas till den skandinaviska florans område eller ej?”. ”Studentföreningen”, 
Studentbladet 12. 12 1846. Som Per Eliasson påpekat var naturalhistorien ”en av de verksamheter 
som bidrog till konstruerandet av nationella m edvetanderum ”. Eliasson 1999, s. 168-173. C itat 
s. 168 f.

750 ”Bref från Professor S. till Professor P .”, Upsala 1. 12 1848; ”Inrikes”, Upsala 27. 3 1849.

751 J. H. Lovén till L. J. Lovén 16. 5 1847, E 6745, RA. I Furuland 1987, s. 105, 112 framgår att 
paret von Kraemer var förgrundsgestalter i Fruntimmersföreningen i Uppsala, samt att förening
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Professorernas agerande kan delvis förklaras av att Fruntim m erföreningens 
initiativtagare återfanns bland adelsfamiljerna och i stadens allra högsta 
akademiska kretsar, samt av den tidigare diskuterade oron för en politiserande 
ungdom . M en man bör heller inte glöm m a bort det strukturella planet. 
Fruntim m ersföreningen hade inte bara statsm aktens lokala representanters stöd. 
D en hade åtagit sig ett filantropiskt värv som staten till stor del avhänt sig.752 
Vad gäller Studentföreningen får m an därem ot ha i åtanke att det till kyrkan 
knu tna  universitetet inte hade dissocierat sig från sina korporativistiska 
uppgifter. D et fanns egentligen inget ”tom rum ” att fylla, och inget utrym m e för 
så kallade ”ostatligheter”. Universitetet var ännu  en korporation som med 
näbbar och klor kämpade för att få behålla sina privilegier. S tudenterna var 
redan organiserade i nationer, som var knutna till, och kontrollerade av, den 
större universitetskorporationen. De nya studentföreningarna hotade därem ot 
den gamla korporativistiska organisationen och rådande m aktförhållanden vid 
universitetet.753 Så verkar man ha uppfattat det också internationellt. Student
bladet beklagade sig över att det absolutistiska D anm ark i sin attack m ot 
”Associationsfriheten” började med att förbjuda ett par studentföreningar i 
K öpenham n.754

Systemkonflikten och studenterna
D et var inte endast de akademiska fäderna som m otarbetade Student
föreningen. M ånga studenter avskydde också föreningen.755 Exempelvis skrädde 
inte G unnar W ennerberg, upphovsm annen till ”G lun tarne”, orden beträffande 
”Studentföreningsdjäveln”756 utan verkar ha m otarbetat den med alla upp
tänkliga medel.757 Bråket om den nya föreningen ledde till en polarisering inom

ens ledande personer var adelsdamer och professorskor. Till skillnad från Lovén, som ansåg att 
”den här allmänt hatade Fruntimmersföreningen” var ett instrum ent för adeln att manifestera sin 
sociala position, ser emellertid Furuland föreningen också som ett redskap i de något lägre 
samhällsskiktens ”försök att utforma en borgerlig identitet”. C itat s. 105. Furuland uppmärksam
mar också (s. 123) studenternas motvilja mot föreningen, m en tolkar den snarare som ett uttryck 
för deras kvinnosyn. O m  ärkebiskopens förbud m ot Studentföreningens konsert på Pingstdagen 
1846, se ovan kapitel 4.

752 Furuland 1987; Åberg 1995.
753 Att samma överhet som avskydde Studentföreningen understödde associationer utanför 

universitetet gällde inte endast professorerna, och inte heller endast fallet Fruntimmersföreningen. 
Flera av dem som pekades ut som Studentföreningens mäktigaste och mest konservativa fiender 
(kanslern-kronprinsen Carl och hans bror Oscar samt prokanslern-ärkebiskopen af Wingård) 
var, som framgår av Hanna Hodacs kom mande doktorsavhandling (2003), stödjande, eller i 
W ingårds fall drivande, i det rikstäckande associationsväsendets framväxt.

754 ”H ur står det till i Danmark III?”, Studentbladet 24. 1 1846.

755 Svedelius 1889a, s. 437.
756 W ennerberg 1923, s. 44. W ennerberg karaktäriserades också av Lovén som ”Student

föreningens värsta antagonist”. J. H. Lovén till L. J. Lovén 14. 51846, E 6745, RA.

757 Svenson 1986, s. 84-86.
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studentpolitiken. Rudolph Hjärne talade i sina m em oarer om att ”en kamp 
uppstod, som fortfor i flera år och höll alla sinnen i en viss spänning”,7511 oc]-i 
Svedelius betonade att ”[h]är grälades väldeligen, här voro två partier bland 
studenterna”.759

Somliga av Studentföreningens tillskyndare försökte emellertid tona ned 
konflikten, vanligen genom att hävda att nationerna skulle kunna kvarstå som 
anstalter för moralisk uppfostran.760 Svedelius försökte göra gällande att 
S tudentföreningen inte alls utgjorde något hot m ot nationerna. I sitt försvar av 
föreningen gjorde han inga utblickar m ot politiken utanför universitetet. I 
stället framställde han konflikten som ett lokalt, praktiskt problem  där 
Studentföreningen egentligen inte gjort något för att splittra nationerna.761 D et 
fleråriga och i studentvärlden allt överskuggande grälet skall, enligt Svedelius, i 
stället ha berott på ett m issförstånd.762 Precis som när Svedelius i sina 
m em oarer uttryckte sin förvåning över att han i ungdom en betraktats som 
revolutionär bortsåg han -  avsiktligt eller oavsiktligt -  från den systemkonflikt 
som förelåg mellan universitetets patriarkaliska organisation och S tudent
föreningens medborgerliga sammanslutningsprincip.

Sedan O stgöta nation efter inspektor Palmblads förm odade ingripande 
läm nat Studentföreningen, föreslog två studenter att nationen ändå skulle tillse 
att man även kunde delta i föreningens verksamhet. Enligt förslagsställarna hade 
föreningen begått ett misstag då man försökt inkorporera nationerna. O m  
därem ot nationerna kvarstod vid sidan av föreningen kunde ingen tycka illa om 
dess syften, ansåg förslagsställarna:

I denna egenskap af en helt och hållet sociell och litterär förening, en förening, 
som ej splittrar eller sammansmälter nationen, utan blott sammansluter och 
förenar dem, i denna egenskap har Studentföreningen för visso inga mot
ståndare.

I den föreslagna förbindelsen fanns inga nackdelar för nationen, betonade de två 
studenterna. Föreningen skulle inte längre vara i opposition m ot nationerna, 
utan snarare deras gemensamma egendom. D ärm ed borde det inte heller kunna 
finnas ”några ’nationens vänner’ eller ’Studentföreningens vänner’”. I stället 
borde varje sann nationsvän också vara Studentföreningens.763 M en den enighet

7511 Hjärne 1879, s. 153.

759 Svedelius 1889a, s. 437. För liknande uttalanden, se Svedelius 1847, s. 3 f  och 22 f.
760 Rundgren 1843b, s. 13; Hagberg & Lundgren 1845, s. 75, ”Något om en Student-Förening”, 

Upsala 24. 3 1846 m ed forrsättning 27. 3 1846, 31. 3 1846; ”O m  en student-förening II”, 
Studentbladet 21. 3 1846; ”O m  en student-förening”, Studentbladet 31. 3 1846; ”Allmänna Student
sam mankom sten”, Studentbladet 18. 4 1846.

761 Svedelius 1847. En liknande ståndpunkt intogs i Rundgren 1943a, s. 17 f.

76“ Svedelius 1847, s. 8, 22; Svedelius 1889a, s. 437. Se även Svedelius 1846, s. 11, ”Student- 
Föreningens fram tid”, Studentbladet 4. 11 1846.

763 Ö N P  3. 11 1847 (s. 357-362. Citat s. 361), U 822 g, UUB.

1 5 4



som  förslagsställarna efterlyste var omöjlig a tt nå, som alltid då föreningen 
diskuterades. Efter motskrifter och livlig debatt röstades förslaget ner med 
m insta möjliga marginal -  kurators utslagsröst.764

M edan vissa försökte tona ned systemkonflikten, betonade andra just denna, 
då S tudentföreningen diskuterades. D en betonades dels av dem  som i likhet 
m ed T hurgren öppet hävdade att nationerna förlorat allt existensberättigande, 
m en också av Studentföreningens m otståndare. D e senare ansåg, åtm instone 
enligt Studentbladet, att det inte kunde vara annat än ”en tom  fras” då 
Studentföreningens förespråkare försvarade nationernas existens.765 De 
påpekade gärna att studentnationerna var den enda godkända organisations
form en för studenter enligt universitetets konstitu tioner.766 Andra menade att 
S tudentföreningen aldrig kunde accepteras av den akadem iska styrelsen om den 
inte organiserades efter principer som harm onierade m ed den befintliga 
akademiska organisationen.767 Tydligare än så kan knappast systemkonflikten 
formuleras. D en då artonårige H enric Lovén bevistade i april 1846 ett stort 
studentm öte, som han utförligt refererade i ett brev som han följande dag 
skickade till sin far. Enligt Lovén var diskussionen om  Studentföreningen 
speciell, enär den visade att Uppsalas studenter kunde, ”ehuru bestående af så 
spridda elem enter”, i mängd sam m ankom m a och diskutera en så viktig fråga. 
Föreningens stora vikt bestod i att dess tillkomst, till skillnad från Akademiska 
föreningen i Lund, torde

blifva a f  sådan s to rh e t och hafva så g en o m g rip an d e  v e rk n in g a r a tt  de t hvarpå  
n u v a ran d e  idén för s tu d en tco rp sen s stä lln in g  och  o rg an isa tio n  beror, N a tio n s- 
fö ren in g a r m . m . derigenom  h e lt och hå lle t o m  icke u p phäfvas, dock  fö rän d ra r 

ch a ra c te r.76**

T ill skillnad från Svedelius, som betygade att han i själva verket såg till 
nationernas bästa och hävdade att de olika organisationerna på det praktiska 
planet kunde samexistera, riktar Lovén in sig på själva systemkonflikten. Det 
var inte helt klart vad som skulle kom m a att hända med den rådande sociala 
organisationen -  ”nationsföreningar m. m .” — men Studentföreningens 
grundande skulle helt säkert i grunden om vandla den ”nuvarande idén för 
studentcorpsens ställning och organisation”. Även om Svedelius kunnat lösa

764 Ö N P  2. iz 1847 (s. 363), 6. 12 1847 (s. 364), U 822 g, UUB.
765 ”Allmänna Student-sammankomsten”, Studentbladet 18. 4 1846.

766 ”O m  en Student-förening I”, Studentbladet 14. 3 1846.
767 ”O m  Upsala Student-Förening”, Frey 1847 (häfte XXXV), s. 18—24. Se Torstendahl 1962, s. 

18 om  artikelförfattarens syn på vetenskapliga övningar. Enligt J. H. Lovén till L. J. Lovén 21. 2 
1847, E 6745, RA, var artikeln, signerad ”DLL’, skriven av en magister Lindhult. För liknande 
kritik av föreningen, se Lovéns referat av studentm ötet 25 april 1846, där bland annat Lindhult 
vände sig m ot ett förslag om Studentföreningens bildande. J. H. Lovén till L. J. Lovén 26. 4 1846, 
E 6745, RA.

76** J. H. Lovén till L. J. Lovén 26. 4 1846, E 6745, RA.
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praktiska problem med lokalhyror och liknande, är det under sådana 
om ständigheter inte så märkligt att de som försvarade den rådande 
m akthierarkien vid universitetet avskydde tanken på föreningen. D et gick 
dessutom rykten om hur Studentföreningen skulle kunna tillskansa sig 
statsanslag avsedda för det akademiska läsesällskapet, som vid den tiden var helt 
och hållet inkorporerat i den reguljära universitetsorganisationen.769

O m  studenternas fixering vid själva organisationsform erna vittnar en 
tidningsartikel av Rudolph H järne från 1845. Apropå att nationerna sades 
hindra vetenskapernas utveckling, och att bara en allm än studentförening 
kunde ställa det till rätta, fick H järne tillfälle att diskutera vad han kallade ”den 
nya theorien”. O m  denna hette det att i ”’form erna’ ligger det ’väsendtliga’, och 
om kärnan är angripen, så är det skalets fel. U tifrån skall derföre all ’reform ’ 
kom m a”.770 M ed kärnan menas här studenternas relation till vetenskaperna, 
medan skalet är studenternas organisation. På flera plan upplevdes 
uppenbarligen förändringen av den egna organisationen som nyckeln till en 
förbättrad och m er tidsenlig universitetsmiljö. På sam m a sätt kunde den till 
synes marginella organisationsfrågan upplevas som ett reellt ho t av det rådande 
ordningens försvarare.

I diskussionen om  nationerna och Studentföreningen är kopplingen till de 
maskerade politiska tillvägagångssätt som behandlades i förra kapitlet tydlig. De 
im populära men obligatoriska vetenskapliga övningarna vid nationerna var 
utsatta för studenternas maskerade kritik. S tudentföreningens förespråkare, 
också de som erkände nationernas existensberättigande som moraliska anstalter, 
var harda i sina om döm en av nationernas underm åliga vetenskapliga 
aktiviteter.771 I kritikens fokus stod nationernas disputationsövningar.772 D et 
hävdades till och med att det var nationsövningarnas uselhet och förfall som 
ledde till grundandet av studentföreningar ”oberoende af nationslifvet”, där 
vetenskapliga diskussioner kunde få vettigare innehåll och form .773 Enligt en 
skribent i Correspondenten gjorde den vaknande frihetskänslan bland

769 J. H. Lovén till L. J. Lovén 11. 10 1846, E 6745, RA.
/7 ° Hjärne 1845, s. 159.

771 Rundgren 1843a, s. 10, 14 f; Rundgren 1843b, s. 13; Hagberg & Lundgren 1845, s. 75; 
"Några ord om Fack-föreningar”, Studentbladet 31. 10 1846, O m  en student-förening III”, 
Studentbladet 28. 3 1846 och ”O m  en student-förening”, Studentbladet 31. 3 1846, ”Allmänna 
Student-sam m ankom sten”, Studentbladet 18. 4 1846; Svedelius 1847, s. 11. ”O m  Upsala Student- 
Förening”, Frey 1847 (häfte XXXV), s. 17.

772 Se till exempel Rundgren 1843a, s. 10; Thurgren 1844, s- 44 £ ”Några ord om Fack
föreningar”, Studentbladet 31. 10 1846, ”O m  Pradiminarist-väsendet”, Studentbladet 14. 2 1846, 
"Om  en student-förening”, Studentbladet 31. 3 1846; Svedelius 1881, s. 7. Thurgren hörde dock 
inte till dem som såg något gott i nationerna som moraliska anstalter.

773 ”Några ord om Fack-föreningar”, Studentbladet 31. t 1846; Sahlin 1857, s. 70-72; Svedelius 
1881, s. 7 (citat). Se även Torstendahl 1962, s. 13. Det finns också exempel på att nationernas 
vetenskapliga verksamhet kritiserades, och att en gemensam studentförening lyftes fram som ett 
alternativ till dessa, under själva de kritiserade nationsdisputationerna. Thorell 1933, s. 56.
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studenterna att de påtvingade övningarna blev än m er avskydda. O m  liknande 
övningar skulle förekom m a i Studentföreningen, fanns ändå den avgörande 
skillnaden i att de där vore frivilliga.774 Som fram kom m it fanns även andra skäl 
än missnöje med de vetenskapliga övningarna till att bilda studentföreningar, 
men sam m a problem  kunde uppenbarligen mötas av öppen politik, maskerad 
politik  och systemöverskridande verksamhet.

N ationsväsendet liknades alltså av kritikerna vid en uråldrig rest från ett 
svunnen tid, oavsett om  det gällde den korporativistiska organisationen, den 
faktiska verksamheten eller möjligheten att göra studenternas röst hörd i den 
framväxande borgerliga offentligheten. I kapitel två diskuterades hur student
politikerna försökte omdefmiera ungdom en till en kategori med politisk 
sprängkraft. D en politiska m otsättningen mellan ungdom en och de bevarande 
krafterna framhölls också -  och inte m inst -  i frågan om Studentföreningen. Då 
Claes H erm an Rundgren talade inför ungefär 400 studenter på ett av de möten 
där S tudentföreningen diskuterades, betonade han just detta. Närhelst 
ungdom en fram fört anspråk, ”hvilka gått u t öfver en svunnen tids”, har de äldre 
rest sig till försvar. Konflikten var naturlig, enligt Rundgren, som  hävdade att 
m otsättningen låg ”i åldrarnas olika väsende, den har sin förklaringsgrund i sig 
själv”.775 R undgren manifesterade här inte bara sin historiesyn, som kan liknas 
vid ett renodlat generationsperspektiv, och sin syn på ungdom ens politiska 
betydelse som det framåtskridande elementet. I praktiken framställde han också 
Studentföreningens m otståndare bland studenterna som  onaturliga och räknade 
bort dem  från den politiska ungdomskategorin. K onflikten med fadersväldet är 
tydlig: Enligt den där rådande patriarkalismen var det onaturligt för ungdomen 
att ägna sig åt politik över huvud taget.

Delsammanfattning
Som framgick av kapitel 3 var stora delar av den öppna studentpolitiken knuten 
till nya sällskap utanför det patriarkaliska universitetets hägn. Sådana sällskap 
var inte endast m er lämpade för öppet politiserande, eftersom de stod utanför 
fadersväldet, utan kunde också genom sin blotta existens orsaka politiska 
konflikter. Som fram gått i det här kapitlet handlade det på ett djupare plan om 
att de, m ed sina för fadersväldet okända hierarkier och sammanslutnings-

774 ”O m  den i Upsala ifrågavarande Studentföreningen”, (forts.) Correspondenten 15. 4 1846.

775 ”Allmänna Student-sam m ankom sten”, Studentbladet 18. 4 1846. I Studentbladet konst
aterades också att föreningen hade sitt stöd bland ungdom en, m edan andra övriga bemötte den 
med antingen liknöjdhet eller motvilja. ”Student-Föreningens fram tid”, Studentbladet 4. 11 1846. I 
andra universitetsorganisatoriska frågor argumenterade Studentbladet på samma sätt. Att flytta 
universitetet till huvudstaden var enligt tidningen huvudsakligen ungdomens projekt, som be
möttes ”med hån och förnäm t förakt af dem, som tillhörde en annan tid”. ”Universitetet och 
hufvudstaden”, Studentbladet 22. 8 1846.
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principer, ifrågasatte den patriarkaliska m aktstrukturen och hotade korpo- 
rationssamhällets kanske starkaste fäste inifrån.

Som exemplet med Zoophytolithiska sällskapet visade kunde en sådan 
konflikt även föreligga vad gäller studentsällskap som aldrig hade några uttalade 
problem med universitetsmyndigheterna utan tvärtom  sam arbetade med de 
akademiska fäderna. Vissa sällskap ansågs därem ot konkurrera med de i 
fadersväldet integrerade studentnationerna. I sådana fall var systemkonflikten 
något som antingen öppet betonades eller ivrigt förnekades.

U nder 1840-talet upplevde makthavarna framför allt den kontroversiella 
Studentföreningen som ett hot m ot fadersväldet, men även ämnesspecifika 
fackföreningar kunde av samma skäl bemötas med ovilja. Statsmaktens 
företrädare var under denna tid i allm änhet positivt inställda till det 
utom statliga associationsväsendet. Å tm instone i fallet med Fruntim m ers- 
föreningen gällde det även professorerna i Uppsala. M en Studentföreningen, 
som också betraktades som ett uttryck för associationsandan, hade inget stöd att 
vänta från fadersväldets makthavare. Filantropiskt inriktade associationer som 
Fruntim m ersföreningen hade tagit på sig en uppgift som staten till stor del 
avhänt sig. N ågot ”tom rum ” av det slag som Torkel Jansson talat om  fanns 
därem ot inte vad gäller universitetet och studenternas organisation. 
Universitetet hade inte dissocierat sig från sina korporativa uppgifter, utan 
kämpade för att få behålla sina gamla privilegier. S tudenterna var redan 
organiserade i nationer, som var knutna till, och kontrollerade av, den större 
universitetskorporationen. De nya studentföreningarna hotade att splittra den 
gamla patriarkaliska organisationen och att rubba rådande m aktförhållanden vid 
universitetet. D et betonades också av studenter att föreningen aldrig kunde 
kom m a att accepteras, om inte dess organisation harm onierade med 
fadersväldets. U nder sådana förutsättningar är det begripligt att S tudent
föreningens am bitioner aldrig gick att förena med universitetets, även om  vissa 
studentledare gjorde sitt bästa för att tona ned systemkonflikten. Fadersväldet, 
och därm ed rimligen även systemkonflikten, försvagades senare genom  
bildandet av en studentkår och genom 1852 års nya ordning.

Diskussionen om  allm änna studentsällskap blev än mer infekterad av att den 
dessutom sattes i sam band med de stora politiska frågorna utanför universitetet. 
N är studenterna i 1790-talets nya sällskap kritiserade nationsväsendet, liknades 
det vid en otidsenlig m edeltida organisatorisk rest, som förhindrade framväxten 
av en medborgerlig svensk nationalism. Samma synpunkter fram kom , i allt 
större om fattning, under 1830-talet och 1840-talet. De oppositionella student
erna uppfattade universitetet som en miniatyrvärld, och häm tade sina argum ent 
från om daningen av den samhälleliga organisationen utanför universitetet. 
Konsistoriets ”despotism ” kunde liknas vid den franska regimen före 
revolutionen, och trots att nationerna faktiskt var ståndsöverskridande 
betraktades de som en symbol för det döende ståndssamhället. Såväl
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ståndssam hället som nationsexklusiviteten blev m otbilder för S tudent
föreningen, som liksom sina föregångare på 1790-talet i stället ansågs företräda 
en ny m edborgerlig svenskhet.776

Exem plet Studentföreningen visar hur studentpolitik  kunde föras med alla de 
m etoder som varit i fokus i den här avhandlingen. Enstaka öppna angrepp på 
den gamla traditionen med obligatoriska nationsövningar hörde till den 
uttalade universitetskritik som analyserades i kapitel 3. I kapitel 4 framgick hur 
den maskerade politiken i stor utsträckning drabbade övningarna, och i det 
föreliggande dyker föråldrade nationsövningar upp som argum ent för att skapa 
nya sociala miljöer där alla övningar är frivilliga. Till skillnad från de anonyma 
massor som ofta var den maskerade politikens aktörer, är aktörerna i den 
frivilliga föreningssfären ofta synliga i källmaterialet. D en kvalitativa 
idéanalysen kan alltså kopplas till idébärarnas sociala position, vilket skall ske i 
nästa kapitel.

776 Jfr Jarausch 1974, s. 538 om hur de oppositionella tyska studenterna motarbetade det 
korporativistiska universitetet a microcosm of absolutist society”.



KAPITEL 6

Systemöverskridande aktörer

Kollektivbiografier
A m bitionen i föreliggande kapitel är att genom en närmare undersökning av 
m edlem m arna sätta in de nya sammanslutningarnas verksamheter i e tt socialt 
sam m anhang och att därvid finna möjliga förklaringar till a tt vissa studenter 
deltog och andra inte, förklaringar som inte omedelbart framgår i sällskapens 
efterlämnade arkiv. M ed det menas inte att sällskapen studeras genom  sina för 
eftervärlden kända m edlem m ar -  i enstaka fall blev ju m edlem m ar i sådana 
kollektiv sedermera beröm da och omskrivna.777 I stället har jag valt kollektiv
biografin, eller den prosopografiska metoden. En prosopografisk undersökning 
tar sin början i att ett kollektiv av aktörer identifieras. Sedan söker m an, genom  
att samla vissa fakta om  var och en aktörerna, ta reda på vad som förenade dem  
och, ibland, hur kollektivets sam m ansättning förändrats över tid.

Prosopografi har använts såväl i socialhistoriska studier som inom  politisk 
historia. I det förstnäm nda fallet har det varit fråga om att undersöka sociala 
strukturer och social m obilitet. Den politisk-historiska prosopografin är äldre än 
den socialhistoriska och har, framför allt i England, utnyttlats för att förklara 
politiskt agerande. I en analys av vad som förenar aktörerna i exempelvis en 
politisk falang blir andra m otiv synliga än de som aktörerna själva använder i 
debatter.778 På ett liknande sätt har prosopografin använts inom den engelska 
vetenskapshistorien. O m  man vill undersöka hur naturvetenskapen påverkade 
det engelska samhället och imperiebygget bör, enligt Steven Shapin och A rnold 
Thackray, undersöka ”the British scientific com m unity” snarare än enstaka

777 I Uppsala läsesällskap fanns till exempel några ungdomar som med tiden skulle bli de mest 
kända samhällskritikerna i 1800-talets Sverige. Men där fanns också många som till sin död skulle 
försvara de etablerade strukturerna. Vilka politiska åsikter som majoriteten av m edlem m arna 
hyste, under den här aktuella ungdomstiden eller senare i tiden, är det knappast möjligt att uttala 
sig om.

778 Stone 1971. Se även G aunt 1975, s. 29 f.
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framgångsrika vetenskapsmän. D etta kan ske genom  prosopografiska 
undersökningar av lärda sällskap och akademier.779 Prosopografin är, för att tala 
med Lawrence Stone, ”one string among m any to tie the exciting developments 
in intellectual and cultural history down to the social, econom ic, and political 
bedrock”.780 Prosopografin knyter alltså sam m an den politiska och den sociala 
historien på ett påtagligt sätt, men den är endast m etoden, och forskaren måste 
genom  sina frågor och teoretiska utgångspunkter bestäm m a vad som är viktigt 
att ta reda på om individerna i kollektivet.

E tt av de största problem en med prosopografisk m etod är a tt resultaten lätt 
tolkas felaktigt om de står utan lämpliga jäm förelsepunkter. För att illustrera 
detta problem  lyfter Lawrence Stone fram frågan om  franska revolutionens 
offer. D et var till största delen m änniskor från lägre samhällsskikt som 
avrättades. M en att därav dra slutsatsen att det var de m indre bemedlade som 
löpte störst risk att avrättas vore felaktigt, eftersom de avrättade adelsmännen 
ändå var överrepresenterade i förhållande till sin andel av den sammanlagda 
befolkningen.781 För att undvika dylika feltolkningar har jag jäm fört mina 
resultat med de uppskattningar som gjorts av det totala studentbeståndets 
sam m ansättning.782

Urval
Valet av de sam fund som undersökts har baserats på en önskan a tt få flera olika 
sam fundstyper och tidsperioder representerade. I ett fall har urvalet styrts av 
källäget. Studentkonventen, som inte bara hade m ånga m edlem m ar, utan också 
var den gustavianska periodens enda uttalat universitetskritiska studentsam fund, 
hade varit ett synnerligen välmotiverat undersökningsobjekt, om  det inte varit 
så, att endast en handfull nam n med säkerhet kan knytas till dem.

Bland den gustavianska tidens ordnar och sällskap har Franciskanerorden 
och Zoophytolithiska sällskapet valts ut. De var ganska små sam manslutningar, 
och som kom plem ent och jämförelseobjekt har även medlemsbasen i de ännu 
mindre Historiska sällskapet och V itterhetssam fundet använts. De senare 
presenteras dock inte separat. Vidare undersöks Uppsala läsesällskap, som var en 
del av den redan näm nda subskriberande offentligheten. Sällskapet fanns under 
lång tid och hade m ängder av studenter bland sina m edlem m ar. Bland 1840- 
talets många nya studentsam fund var Studentföreningen ett naturligt val, 
eftersom bråket om densamma medförde en polarisering mellan de studenter 
som eftersträvade en ny systemöverskridande organisation och de som

779 Shapin & Thackray 1974. Se även Berman 1978.
780 Stone 1971. Cirat s. 73.

781 Stone 1971, s. 61 f.
782 M etoden användes av Konrad H. Jarausch i en studie av 1800-talets tyska student

opposition. Jarausch 1974.
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försvarade den gamla korporativa organisationen. Sammanlagt har uppgifter om  
ungefär 1250 studenter använts i undersökningen.

N am nen på m edlem m arna har i vissa sällskap sammanställts prydligt i 
matriklar eller medlemslistor. I andra fall har m ötesprotokoll givit besked om 
tillström ningen av nya medlem m ar. Uppgifter om social bakgrund, studie
inriktning, fram tida yrke och nationstillhörighet har sedan kunnat eftersökas i 
ett om fattande källmaterial, som redovisas i bilaga 1. Eftersom såväl m edlem s
listor som protokoll ibland endast näm ner medlemmens efternam n, har det i 
enstaka fall inte gått att identifiera honom . M ed hjälp av upplysningar i 
kom pletterande källmaterial har dock nästan alla medlemmars identitet kunnat 
fastställas. I några fall har det varit svårt att finna uppgifter om personen, även 
sedan denne identifierats. D et gäller i första hand personer som ägnade sig åt 
handel eller jordbruk, liksom dem som dog tidigt. Bortfallet är em ellertid så 
litet att det påverkar helhetsbilden.

Praktisk ståndsindelning

Vid alla socialhistoriska undersökningar uppstår klassificeringsproblem. Vilka 
kategorier bör användas för att skapa ordning i materialet? De flesta kategorier 
är klumpiga och skymmer olikheter och nyanser. Ändå måste m aterialet på 
något sätt sorteras för att bli överskådligt. Jag har till att börja med försökt 
placera de unga aktörerna socialt. D et har för det mesta varit m öjligt a tt få 
någon upplysning i källorna om deras fäders sysselsättning. Problem et rör de 
principer enligt vilka dessa upplysningar bör presenteras.

D en lämpligaste sociala indelningen av studenterna är enligt fädernas 
ståndstillhörighet. M ot m itten av 1800-talet hade visserligen ståndsindelningen 
av befolkningen blivit alltmer obsolet, men åtm instone i universitetsmyndig- 
heternas ögon var ståndsgränserna fortfarande viktiga sociala skiljelinjer mellan 
olika studentgrupper. N är nationerna under 1700- och 1800-talen läm nade 
uppgifter till statistiska undersökningar om studenternas ursprung, uppgavs just 
faderns ståndstillhörighet.783 H erbert Lundh har i sin Uppsala stads historia 
fokuserat på borgerskapets relationer till universitetet och därvid konstaterat att 
ståndssamhället förm odligen upplevdes som speciellt påtagligt i just U ppsala.784

Eftersom ståndstillhörigheten av samtiden fortfarande upplevdes som viktig, 
går det också vanligen att få uppgifter om den i källorna. D etta har lett till att 
ståndsindelningen använts i andra historiska undersökningar, som kan fungera

783 Svenson 1950, s. 75 f; Åsrröm 1950, s. 28 f; Strömberg 1996, s. 148. När Carl Johan 
Bergman sratistiskt presenterade Uppsalastudenterna höstterminen 1841 sorterades de bland annat 
efter ståndstillhörighet. Bergman 1842, s. 112. Studenterna ståndsindelades även i Västmanlands- 
Dala nations matrikel 1/61-1833, V 1100 b, UUB. Adelsstudenterna skiljdes från de övriga i 
universitetskatalogen fram till 1856. Sylwan 1914, s. 94. I Höjer 2001, s. 29-33 betonas att statistisk 
kategorisering alltid återspeglar en världsuppfattning.

784 Lundh 1977, s. 31.
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som  relevanta jämförelseobjekt för denna. D en viktigaste av dessa är Sten 
Carlssons uppskattningar av det sammanlagda studentbeståndets sam m an
sättn ing i Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-186y 785 D et bör dock påpekas 
a tt Carlssons undersökning bygger på ett litet antal studentnationers tryckta 
m atriklar. Flera nationers matriklar är inte tryckta, och studenterna i dessa finns 
således inte heller m ed i Carlssons arbete. D ärför kan hans resultat vad gäller 
antalet studenter i olika kategorier inte användas som jämförelsematerial. 
D ärem ot kan hans bild av andelen studenter i sam m a kategorier jämföras med 
m edlem sstrukturen i de av mig undersökta sam funden. Endast betydande 
skillnader mellan sam fundens sam m ansättning och uppskattningen av 
universitetets är emellertid värda att lyfta fram, eftersom proportionerna 
knappast kan förväntas ha varit exakt desamma vid universitetet i dess helhet 
som  i de av Carlsson undersökta studentnationerna.

D et fanns naturligtvis stora skillnader mellan hög- och lågadel, mellan höga 
och låga prästäm beten och mellan hantverkare och handelsm än, för att inte tala 
om  mellan fattig allmoge och storbönder. D et vore också m öjligt att klassificera 
å tm instone präster och andra ämbetsmän efter sysselsättning snarare än stånds
tillhörighet, liksom att sortera exempelvis prästeståndet i flera skikt. M en en 
kom m inister och en kyrkoherde tillhörde samma tjänstesystem, och de flesta 
studenter hade fäder som befann sig på ett trappsteg i karriären då den blivande 
studenten föddes, på ett annat då han inskrevs vid universitetet och kanske på 
ett tredje då han inträdde i något av undersökningens sam fund. Bilden 
kompliceras ytterligare av att såväl kyrkliga som civila äm betsm än ofta innehade 
en viss tjänstetitel, ibland även förenad med en faktisk syssla, men uppbar lön 
för en tjänst på lägre nivå. M ed detta i åtanke torde det naturligaste vara att till 
exempel de studenter vilkas fäder var präster hänförs till sam m a kategori, oavsett 
vilken titel, tjänst eller lön fadern hade vid en viss tidpunkt. A tt göra en 
inbördes skiktning av de studenter vilkas fäder kallas ”bonde” eller ”handlande” 
skulle med ett så stort material dessutom vara praktiskt om öjligt.786

Flera historiker har betonat skillnaden mellan stånd som politiskt och stånd 
socialt begrepp. De fyra ståndens sociala avgränsningar var m indre snäva än 
deras politiska motsvarigheter. Till det sociala adelsståndet hörde såväl 
introducerad som ej introducerad adel. Till prästeståndet i social bemärkelse 
räknades inte bara de röstberättigade innehavarna av ordinarie prästerliga 
tjänster utan också det lägre prästerskapet. D et sociala borgarståndet omfattade 
inte bara handlare och hantverksmästare utan också lärlingar, gesäller och övrig 
stadsbefolkning, m edan bondeståndet socialt sett om fattade nästan hela 
befolkningen: inte bara krono- och skattebönder, utan också frälsebönder, 
torpare, soldater och obesutten lantbefolkning.787 I undersökningen har

78  ̂ Carlsson 1973, 209-232.
786 Jfr Strömberg 1996, s. 148, 150.

787 Carlsson 1973, s. 13-17, W irilander 1982, s. 12-21.
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personerna klassificerats enligt dessa vidare ståndsavgränsningar. T ill de fyra 
riksstånden läggs i undersökningen kategorin ofrälse ståndspersoner. Som sådana 
räknas personer med god samhällställning som inte passade in i den gamla 
ståndsindelningen. D et kan röra sig om ofrälse brukspatroner, läkare, civila 
ämbetsmän, bokhållare och liknande.788 Ståndstillhörighet räknas före syssel
sättning -  exempelvis klassificeras en adlig brukspatron som adelsm an.789

D et fanns sociala grupper som inte självklart låter sig föras till den ena eller 
den andra av dessa fem kategorier. En sådan var söner till nyadlade. I under
sökningen räknas faderns stånd vid tiden för sonens inträde i den förening som 
undersöks.790 Ar fadern adlad, räknas sonen till adelsstudenterna även om  han 
själv ännu inte blivit adelsm an.791 De sammanvävda befordringsgångarna 
mellan skola och kyrka, med många prästvigda lärare, är ett annat problem . På 
sätt och vis kunde hela läroståndet -  präster och lärare på olika nivåer -  
fortfarande betraktas som en enhet. M en systemet kritiserades och kom  att 
förändras under 1800-talets första hälft, så att prästerskap och lärarkår blev 
alltmer åtskilda.792 O m  det tidiga 1800-talet hävdar statsvetaren O lo f W ennås 
att ”[d]en pågående sekulariseringen gynnade uppkom sten av en profankultur 
och bidrog till att ge den nära anknytningen mellan kyrka och skola ett drag av 
anakronism ”.79  ̂ Icke prästvigda universitets- och skolmän var en liten 
samhällsgrupp som de finländska historikerna Kaarlo W irilander och Sven-Erik 
Åström, i sina undersökningar av ståndspersoner respektive österbottniska 
universitetsbesök, räknade till det sociala prästeståndet, eller läroståndet.794 Sten 
Carlsson valde därem ot a tt räkna alla prästvigda personer till prästeståndet, 
medan de icke prästvigda lärarna i stället fördes till de ofrälse stånds
personerna.795 I den här undersökningen har det senare alternativet valts, vilket 
m edfört att resultaten på den punkten blivit jämförbara med Carlssons.

788 Åström 1950, s. 23; Carlsson 1973, s. 19-21. Förändringar av riksdagsståndens sam m an
sättning under 1800-talet lämnas liksom hos Carlsson utan avseende. Vad gäller militär personal 
räknas manskap och underbefäl till allmogen, medan ofrälse officerare och underofficerare förs till 
de ofrälse ståndspersonerna.

789 John Strömberg har påtalat svårigheten med att klassificera adelsmän efter sysselsättning. 
Strömberg 1996, s. 149. Se även W irilander 1982, s. 165.

790 Man kan till exempel notera att J. A. Afzelius därmed räknas som son till ofrälse stånds
person då han inträder i Läsesällskapet 1806, medan yngre brodern P. W . A. Afzelius räknas till 
adelsstudenterna vid sitt inträde i sällskapet 1819. Fyra år tidigare hade fadern Pehr Afzelius adlats. 
Lundqvist 1969, s. 316; Lundqvist 1975, s. 131, 173.

791 E tt par undantag har gjorts från regeln att faderns ståndstillhörighet räknas. D et rör sig om 
studenter som adlats på grund av faderns förtjänster, utan att fadern själv adlats (af N ordin), eller 
studenter som fått sitt adelskap genom någon annan släkting (S. von Rosenstein). Dessa räknas 
också till adelsstudenterna.

792 R o d h e1908.
795 W ennås 1966, s. 11.
794 W irilander 1982. Speciellt s. 15; Åström 1950. Speciellt s. 26.
795 Carlsson 1973. Speciellt s. 16.
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För historikern är det ibland också en knepig uppgift att göra åtskillnad 
mellan jordbrukande ståndspersoner och jordbrukande bönder. På landsbygden 
gick en social gräns mellan bönder och övrig allmoge å ena sidan och 
ståndspersonerna -  de så kallade herrarna -  å den andra.796 Samtiden kunde 
exempelvis genom  skillnader i klädsel skilja bönder från ofrälse ståndspersoner 
som ägnade sig åt jordbruk. H istorikern kan oftast skilja de två grupperna åt 
genom  att leta efter skillnader i nam nform er (ståndspersoner bar alltid 
släktnam n m edan bönder vanligen bar patronym ikon) och titlar. Stånds
personerna kallade sig också gärna till exempel sekreterare eller kommissarie, 
oavsett om de egentligen innehade sådana äm beten.797

H istorikern Britt Liljewall har ur ett begreppshistoriskt perspektiv undersökt 
hur landsbygdens befolkning titulerades och titulerade sig själv under 1800- 
talet. Benäm ningen bonde visade tydligt att personen ifråga inte var 
ståndsperson. U nder 1800-talet blev det också vanligt a tt jordägare med 
fam iljejordbruk kallade sig hemmansägare. T iteln  avgränsade dem m ot den 
obesuttna delen av allmogen, samtidigt som hem m anets begränsade omfång 
visar att det rörde sig om  familjejordbruk. D ärm ed kunde de inte räknas till 
herrarna. U nder 1800-talets andra hälft blev benäm ningen lantbrukare vanlig. I 
det begreppet kunde såväl ståndspersoner som vanliga bönder, och även agrar 
underklass, rymmas.798 M ånga av källorna härrör från just denna tid och 
benäm ningen lantbrukare är inte helt ovanlig.

D e studenter vilkas fäder i källmaterialet kallas bönder eller hemmansägare 
förs således till kategorin bondestudenter. O m  fadern därem ot kallas posses
sionat eller godsägare, och om han är ofrälse, placeras han i gruppen ofrälse 
ståndspersoner.799 O m  fadern kallas lantbrukare och är försedd med stånds- 
mässig titel betraktas han som ofrälse ståndsperson. Är endast faderns nam n 
känt, förutom  benäm ningen lantbrukare, förs studenten till bondestudenterna 
om  fadern bär patronym ikon, och till ståndspersonerna om  han bär släktnamn. 
A tt studenter med fäder som kallas hemmansägare eller bonde och bär 
patronym ikon själva bär ett släktnamn är inte ovanligt. I ståndssamhället var det 
nämligen vanligt med nam nbyte då en person med allm ogeursprung gjorde 
anspråk på att tillhöra herrskapet.800

796 Liljewall, 1995, s. 313.
797 Åström 1950, s. 23; Carlsson 1973, s. 20.
798 Liljewall 1995, s. 309-327. Se även Jansson 1996, s. 22. Jfr Carlsson 1973, s. 20.
799 O m  possessionaters ståndsmässighet. Se W irilander 1982, s. 94.
800 W irilander 1982, s. 336. En närmare blick på de västgötar som var medlemmar i Student

föreningen visar att den valda metoden är rimlig. I en källa kallas fyra Västgötastudenters fäder 
hemmansägare. Västgöta nations matrikel 1838-1856 (s. 32, 95, 110, 174), U 901 b, UUB. Samtliga 
dessa fäder bar patronymikon och samtliga kallas i en äldre källa bönder. Biografier över 
västgötar... (s. 82, 98, 103, 125), U 903 g, UUB. Två bröder betecknas som söner till en 
possessionat i båda källorna. Till skillnad från hemmansägarna bär possessionaten släktnamn.
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Sysselsättning vid universitetet och senare i livet
De systemöverskridande studenternas sociala tillhörighet har inte varit den enda 
undersökningsvariabeln. Jag har också försökt bilda mig en uppfattn ing om  vad 
de gjorde vid universitetet. En möjlighet hade varit att basera en sådan studie på 
deras fakultetstillhörighet, men den faktiska utbildningsgången under den 
period undersökningen avser gör en sådan indelning m indre relevant. Förutom  
att många studenter var inskrivna vid universitetet utan att tillhöra någon 
speciell fakultet, behövde inte en fakultetstillhörighet säga så m ycket om 
avsikten med studierna. T ill den filosofiska fakulteten hörde inte bara de som 
eftersträvade en magisterexamen. Den var dessutom förberedande för högre 
examina inom andra fakulteter.801 Också den del av prästutbildningen som 
skedde vid universiteten var delvis förlagd till den filosofiska fakulteten.802

Problemen med att kategorisera studenter efter fakultetstillhörighet upp 
märksammades också i sam tiden, då man gjorde statistiska undersökningar av 
deras studieval. M ellan 1761 och 1873 skickade nationerna så kallade 
specialtabeller till universitetsm yndigheterna med vissa statistiska uppgifter om 
sina m edlem m ar.803 K uratorskonventet meddelade nationerna i slutet av 1830- 
talet ett beslut om  hur studenterna skulle klassificeras vad gäller uppdelningen 
på fakulteter. Bland annat betonades att ”med dem som studera Theologie, 
Lagfarenhet, Läkekonst, borde menas ej blott de, som genom gått examina för 
nämda wägar, utan äfven de, som man med wisshet kände ämnade sig dertill”. 
M ed filosofie studerande borde, enligt kuratorerna, avses endast dem  som  var 
eller ämnade bli filosofie magistrar, däremot inte sådana som avlagt eller 
ämnade avlägga examina som var förberedande för studier i andra fakulteter.804

Att utröna vad alla dessa hundratals studenter innerst inne äm nade göra med 
sina liv låter sig inte göras över 150 år senare,805 utan man får nöja sig m ed att ta 
reda på vad de faktiskt blev. D et som hände vid universitet kan naturligtvis inte 
förklaras av något som hände senare, men det framtida yrkesvalet ger en 
indikation om studieinriktningen. A tt undersöka framtida yrken är inte någon 
optim al utväg, eftersom de inte behöver återspegla studier och intressen under 
ungdom stiden. Å andra sidan gäller samma sak för de uppskattningar av 
samtliga studenters livsbanor som föreliggande undersöknings resultat jämförs 
med. Yrkesindelningen följer den som används i Ståndssamhälle och

Västgöta nations matrikel 1838-1856 (s. 177, 189), U 901 b; Biografier över västgötar... (s. 128 och 
134), U 903 g, UUB.

801 Svenson 1950, s. 78 f.
802 Rodhe 1908, s. 180-210; Svanberg 1944, s. 1 f.
803 Svenson 1950, s. 74.
804 Ö N P 1. 3 1838 (s. 194), U  822 g, UUB.
805 I specialtabellerna knyts tyvärr inga namn till de statistiska uppgifterna.
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ståndspersoner 1700-186$,806 Även aktörernas status i den akademiska hierarkin 
och deras examina har undersökts. D et förstnäm nda gäller dock endast tiden 
efter universitetskatalogernas introduktion våren 1818.

För att sammanställa de enskilda personbiografierna har det i de flesta fall 
varit nödvändigt att använda olika källtyper. D et har då blivit uppenbart att 
källornas uppgifter ibland inte överensstämmer med varandra, fram för allt vad 
gäller aktörernas senare sysselsättning. Sällan är de direkt motsägande, men det 
kan till exempel hända att en källa endast uppger en persons levebröd m edan en 
annan endast lyfter fram en persons titel. Sålunda kan en person beskrivas som 
en lantbrukare i en källa, m edan uppgifterna i en annan snarast betonar hans 
roll som äm betsm an, även om  han endast var en sådan till titu la turen .807 
Speciellt 1800-talets possessionater var benägna att efter universitetsstudier 
skaffa sig juridiska titlar som hovrättsauskultant och vice häradshövding.808 I 
enstaka fall har jag inte kunnat avgöra om en undersökt student som blev 
jordbrukare verkligen utövat något ämbete vid sidan av sitt jordbruk. H an  har 
då förts till de blivande civila äm betsm ännen. Ibland kan också enkla 
sakuppgifter skilja sig åt mellan källorna.809

Studenterna i Franciskanerorden 

Social sam m ansättning

Av de 156 personerna i Franciskanerordens matrikel kan 108 sägas ha varit 
studenter vid inträdet. En blick på m edlemmarnas nationstillhörighet visar att 
denna troligtvis inte var avgörande för huruvida m an kunde, eller hade intresse 
av att, ingå i Franciskanerorden. Samtliga tjugo nationer som då fanns vid 
universitetet utom  F järdhundra nation var representerade bland Franciskaner
ordens studenter. Ä ndå finns några tydliga tendenser. D e större städerna 
Stockholm och Göteborg är kraftigt överrepresenterade i förhållande till sina 
medlemsantal, liksom den lilla Finska nationen. G enerellt sett är stiften söder

800 Carlsson 1973, s. 212 f. Det kan tilläggas att civilmilitärer, utom läkare och predikanter, har 
räknats till de civila ämbetsmännen. Se även Carlsson 1973, s. 76 f. T jänstem än vid skol- och 
universitetsbibliotek har förts till lärarna, medan tjänstemän vid exempelvis Riksarkivet räknats 
till de civila ämbetsmännen.

807 Jfr till exempel Fant & Låstbom 1842, s. 152 med Swensson 1955, s. 369.
808 W irilander 1982, s. 377.
809 y jjj exempe] föddes Lars Rebrén 1747 enligt UUM  III, s. 134. Enligt Fant & Låstbom 1842, 

s. 377 var han född året därpå, m edan M atrikel öfver närvarande studerande... uppger födelseåret 
1750.
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om Stockholm sam t Karlstad stift väl representerade, medan endast ett fåtal 
studenter från Uppsala, Västerås och Härnösands stift var m edlem m ar.810

Av de ordensanslutna studenterna har jag funnit uppgifter om  fädernas 
ståndstillhörighet för alla u tom  tre. De allra flesta studenter i Franciskanerorden 
var antingen prästsöner, borgarsöner eller söner till ofrälse ståndspersoner. 
Prästsönerna och borgarsönerna var också något överrepresenterade jäm fört 
med deras andelar av studentbeståndet i sin helhet under sam m a tid .811 
Andelen adelsstudenter i Franciskanerorden var liten, liksom vid universitetet i 
dess helhet.812

D et mest anm ärkningsvärda med de ordensanslutna studenternas sociala 
fördelning är frånvaron av bondestudenter i Franciskanerorden, trots att sådana 
var vanliga vid universitetet. T rots den breda definitionen av det sociala bonde
ståndet -  inkluderande all allmoge -  kan endast en ordensansluten student 
räknas till den gruppen, och det med viss tvekan.813 Att bondestudenterna stod 
utanför den nya sällskapssfären framgår än tydligare, om man också ser till de 
andra undersökta sam funden från tiden före 1800, nämligen V itterhets
sam fundet och H istoriska sällskapet. I dessa fanns inte någon student m ed 
allmogeursprung. För a tt få tillträde till 1700-talets organiserade sällskapssfär 
måste man, som tidigare näm nts, introduceras eller rekommenderas. Sällskapen 
var inte ”frivilligföreningar” av de slag som blev vanliga på 1800-talet. 
U ndersökningen visar att i Uppsalas studentvärld var den nya sällskapssfären, 
trots sin gränsöverskridande karaktär, socialt sett exklusivare än den traditionella 
un iversitetso rgan isationen.

810 Bilaga 1, och M atrikel öfver närvarande studerande.. . för nationernas m edlemsantal våren 
1782. Adelsstudenter har ibland i efterhand förts in i nationsmatriklar (Strömberg 1996, s. 159), 
vilket gör uppgifter om några adelsstudenters nationstillhörighet osäker.

811 Prästsöner: 36%  av studenterna i Franciskanerorden (hädanefter SFO) och 28,5%  av 
universitetets studentbestånd (hädanefter USB). Söner till ofrälse ståndspersoner: 27 % av SFO 
och 28,1 % av USB. Borgarsöner 26 % av SFO och 21 % av USB. Samtliga uppgifter om 
studenter i de nya sällskapen är, om inget annat anges, baserade på bilaga 1. Samtliga uppgifter 
om USB är, om inget annat anges, baserade på Carlsson 1973, s. 212 f, 221 för ofrälse studenter, 
och adelsstudenter efter 1817. För adelsstudenter till och med 1817 har Carlsson 1973, s. 223 
använts. Där har han använt universitetets tryckta matrikel i stället för nationernas. Eftersom 
adelsstudenterna ofta inte var inskrivna i någon nation är universitetsmatrikeln mer användbar i 
detta sammanhang. För att siffrorna inte skall ge sken av en exakthet som i själva verket inte kan 
uppnås har de procenttal som baserats på bilaga 1 avrundats till heltal. Inte heller Carlssons siffror 
är exakta. A tt han endast använde tryckta nationsmatriklar fick till följd att uppgifterna om de 
studenter han undersökte i enstaka fall blev mer bristfälliga än de blivit om han som jag använt 
ett bredare källmaterial. M en jag har angivit de procenttal som baserats på Carlsson med en 
decimal eftersom han själv gjorde så.

812 7 % av SFO och 6 % av USB.
813 Att jämföra med 19,2 % av USB. I undersökningen har klockarna räknats till allmogen, 

trots att de från sekelskiftet 1800 blev alltmer ståndsmässiga. Åström 1950, s. 105; W irilander 1982, 
s. 89. Andra representanter för läroståndets lägsta skikt har emellertid, om de inte var prästvigda, 
förts till de ofrälse ståndspersonerna.
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Levnadsbanor
M edlem sundersökningen visar att gruppen studenter i Franciskanerorden till 
sin sam m ansättning skiljer sig från universitetets sam m anlagda studentbestånd 
också vad beträffar studier och karriär. Över fyrtio procent av 1780-talets 
Uppsalastudenter lät prästviga sig, medan andelen för Franciskanerorden är 
betydligt lägre.814 Eftersom bondsönerna vanligen hade prästkragens 
förvärvande som mål för sina studier,815 kan avsaknaden av bondestudenter 
åtm instone delvis förklara varför också andelen blivande präster var låg. 
Ytterligare en förklaring, som naturligtvis sam m anhänger m ed den första, är 
den betydande andelen stadsbor bland ordensstudenterna. Å tm instone i 
Stockholms nation var de blivande prästerna få.816

Situationen är den m otsatta vad gäller den heterogena gruppen icke 
prästvigda lärare, bestående av lärare på alla nivåer. D en här gruppen var under 
perioden mycket liten vid universiteten, och i forskningen har den aldrig riktigt 
givits något egenvärde. D et brukar heta att lärarbanan och prästbanan var så 
sammanvävda att det snarast var ett misslyckande att inte få ett pastorat och 
därigenom få läm na den slitsamma tillvaron som pastoratslös lärd.817 N aturligt
vis var det vanligt att ett pastorat eller till och m ed en biskopsstol var slutmålet 
för den lärda karriären, vilket om inte annat den m inim ala andelen icke 
prästvigda lärare av det sammanlagda studentbeståndet vittnar om. M en denna 
grupp är så överrepresenterad i samtliga studentsällskap i det gustavianska 
Uppsala att jag har svårt att tro att de endast förenades av att de misslyckades 
med att bli präster.818

I Franciskanerorden var emellertid andelen medicinare och naturalhistoriker 
det mest anmärkningsvärda. Dessa återfinns främst i kategorin blivande läkare, 
som av det sammanlagda studentbeståndet inte ens utgjorde fyra procent.819 I 
Franciskanerorden var därem ot denna grupp betydande,820 fram för allt under 
ordens första år. I själva verket var det medicinska och naturalhistoriska 
inflytandet förmodligen ännu större. Jag har följt Sten Carlssons klassificering, 
som tar fasta på personens slutliga yrke, om  inte något annat dom inerar 
biografin fullständigt, men som räknar alla prästvigda som präster. För 
Franciskanerordens del leder det till att flera läkare och m edicinare som blev

814 31 % av SFO och 40,5 % av USB.
815 Åström 1949, s. 22; Åström 1950, s. 105; Strömberg 1996, s. 165; Strömberg 1989; s. 310, 331.
810 Åberg 1877, s. 61 (om perioden 1794-1800); Carlsson 1973, s. 215 (om perioden 1800-1809).
817 Se till exempel Svenson 1950, s. 79; Lindberg 1980, s. 14-16; Liedman 1991, s. 136.
818 16 % av SFO och 5,1 % av USB. M önstret är lika tydligt vad gäller Historiska sällskapet (4 

av 15 studerande medlemmar blev lärare utan att prästvigas) och Vitterhetssam fundet (3 av 16). 
Bilaga 1.

819 De blivande läkarna vistades dock i allmänhet länge vid universitetet (Strömberg 1989, s.
315 f, om Helsingfors), varför de troligen utgjorde en större andel av de närvarande studenterna.

820 16 % av SFO.

169



lärare inom medicin eller naturalhistoria räknas som lärare. Till dessa hör de 
blivande professorerna Pehr Afzelius, Gabriel Bonsdorff, Carl Fredrik 
Fahlenius, Joseph Gustafsson Pipping och O lo f Swartz. Av samma skäl har 
medicine doktorn Carl Birger Rutström  och Samuel Niclas Casström , som 
nästan var färdig läkare då han bytte studieinriktning, räknats till de civila 
ämbetsmännen, medan läkaren Julius Albrect Segerstedt klassificerats som präst. 
Den sistnämnde lät prästviga sig strax före sin död, i hopp om att bättre kunna 
försörja sin stora familj.821

Den reguljära naturalhistoriska undervisningen vid universitetet var på ned
gång under denna tid, och idéhistorikern Karin Johannisson har hävdat a tt det 
sena 1700-talets intresse för naturvetenskaperna kanaliserades genom ordens
väsendet.822 U ndersökningen av Franciskanordens studerande m edlem m ar 
stödjer detta antagande. Så sm åningom  kom också universitetets mest ryktbare 
naturvetenskaplige lärare -  Carl Petter Thunberg -  att inträda i orden.823

Franciskanerorden och den naturalhistoriska resan

Franciskanerorden är det mest hemlighetsfulla och för historikern m est 
svåråtkomliga av alla sam fund som ingår i undersökningen. I försöken att förstå 
varför studenterna var m edlem m ar har jag sökt efter sådant som förenade dem, 
även sådant som faller utanför riktlinjerna för medlem sundersökningarna. E tt 
iögonenfallande drag i franciskanerstudenternas kollektivbiografi är a tt så 
många ordensbröder ägnade sig åt långväga naturalhistoriskt resande under 
studietiden, eller i anslutning till studiernas avslutande.

Ett illustrativt exempel är kretsen kring Claes Fredric H ornstedt, en av 
Uppsalatemplets grundare.824 H an företog tillsammans med fyra andra 
studenter -  Johan Daniel Lundm ark, Johan Anders Fahlroth samt bröderna 
O lo f och Johan Swartz -  en naturalhistorisk resa från Uppsala genom N orrland. 
Vägen tillbaka gick genom  Finland och delar av Ryssland.825

Året därpå grundades Franciskanordens Uppsalatempel. O rdensgrundaren 
H ornstedts nam n står som fjärde nam n i matrikeln, men när denna upprättades 
hade reskamraten Lundm ark redan hunn it ansluta sig. O lo f Swartz skrevs in i 
ordensmatrikeln ett par m ånader senare, medan den betydligt yngre Fahlroths

821 Källor till bilaga 1.

822 Johannisson 1981, s. 142 f, 145.

823 M atrikel över Pallas Tempel (s. 95), U 153, UUB.

824 M atrikel över Pallas Tempel (s. 92), U 153, UUB.

825 Hornstedts resa till Ostindien samt självbiografi (s. 4-6), W  165, UUB. [Två olika pagin
eringar finns på handskrifterna. Hänvisningarna följer de tryckta, som går genom hela bandet, ej 
de mer exakta handskrivna, som slutar m itt i.] Hemresan tycks Hornstedt ha genomfört sam man 
med Johan Swartz, medan de övriga färdades någon annan väg.
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nam n dyker upp i m atrikeln 1785.826 Nästan hela resesällskapet var således 
inskrivet i Franciskanerorden. D en gemensamma resan var ingen engångs
företeelse. Lundm ark företog en liknande resa 1782, denna gång bland annat i 
sällskap med Segerstedt och förmodligen med R utström ,827 vilka ju  också var 
franciskanerbröder.828 Swartz genomförde botaniska resor i Sverige under hela 
sin studietid. D irekt efter avlagd medicine kandidatexam en 1783 tillbringade 
han dessutom  fyra år på resande fot. H an besökte bland annat N ordam erika, 
V ästindien och England.829 Också Fahlroth tillbringade åren 1783 och 1784 
utom lands.830 Den mest utpräglade resenären i sällskapet var emellertid 
ordensgrundaren H ornsted t själv. Efter Franciskanerordens grundande i 
Uppsala, men före det att H ornsted t tog sin doktorsexamen i Greifswald 1786 
reste han via Sydafrika till Java. H an lämnade Göteborgs ham n i februari 1783 
och återkom till Stockholm först fyra år senare.831

Studenterna i Zoophytolithiska sällskapet
N am nen på de första m edlem m arna i det sällskap som i början kallades Societas 
pro historia naturali Finns i dess medlemsmatrikel,832 och flera av dem  finns i 
egenskap av stiftare också i Zoophytolithiska sällskapets huvudm atrikel. I övrigt 
innehåller den sistnäm nda endast en handfull personer som röstats in som 
ledamöter i sällskapets botaniska eller zoologiska klass. I sällskapets mötes
protokoll figurerar därem ot en stor m ängd studenter som deltog i verksamheten 
under namn av adscripti. A tt bli upphöjd till fullvärdig ledam ot verkar vid det 
laget mest ha varit en hedersbetygelse, som framför allt tillkom  äldre korre
sponderande m edlem m ar på annan ort. D en ende av de många adscripti som 
efter det andra nam nbytet till Linnéska institutet 1807 skrevs in i huvud

826 M atrikel över Pallas Tempel (s. 92 f, 95, 103), U 153, UUB. Fahlroth var mellan elva och sex 
år yngre än de övriga. När den långa resan företogs var han bara fjorton år. Förklaringen till att 
han följde med kan nog sökas i Uppsala universitets matrikel. N är han som trertonåring skrev in 
sig vid universitetet stod han under den tjugofyraårige informatorn Johan Daniel Lundmarks 
beskydd. U U M  III, s. 228.

827 Sacklén 1822, s. 305; Sacklén 1823, s. 683.
828 Också Pehr Afzelius genomförde en vetenskaplig studieresa i Europa februari 1784-augusti 

1786, (Hult 1918, s. 224), och Gabriel Bonsdorff företog en naturalhistorisk resa i Sverige och 
Danmark 1784-85. Cederberg 1925, s. 439.

829 Nordenstam  1991, s. 24-28.
830 Lagerholm 1933, s. 294.
831 H ornstedt 1888.
832 Matrikel fö r Societas pro historia naturali 1800—1802, U 169 a: 1, UUB. För att undvika 

förvirring kallas samfundet hädanefter Zoophytolithiska sällskapet, oavsett vilket namn det för 
tillfället gick under.
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matrikeln var Lars H erm an Gyllenhaal.833 H an invaldes som 13-åring som 
adscriptus i oktober 1803, och var därefter verksam i sällskapet tills han läm nade 
Uppsala på våren 1809. H an  höll flera föredrag och var en tid sällskapets 
sekreterare,834 men skrevs inte in i huvudm atrikeln förrän 1809, av allt att döm a 
efter avresan.835

För att kunna identifiera de närvarande och anslutna studenterna har jag i 
stället för huvudm atrikeln använt m ötesprotokollen som grund för m edlem s
undersökningen.836 Bland de närvarande finns ett litet antal nam n på personer 
som inte var inskrivna vid universitetet. D et rör sig dels om en ung adelsman 
som var bosatt i Uppsala, och dels två adliga personer som kan ha varit gäster, 
eller som studerade utan att vara inskrivna.837 Ytterligare fyra nam n i 
protokollen har så många möjliga bärare vid universitetet att de inte kan 
inkluderas i undersökningen,838 som i stället baseras på de 63 studenter som har 
identifierats.

Social sammansättning

Liksom i Franciskanerorden var de flesta studenter i Zoophytolithiska sällskapet 
från landskapen söder om  Stockholm samt Värmland. Allra flest var väst
götarna, medan de större städernas representanter därem ot var få. Avvikande 
från m önstret är att flera av sällskapets studenter tillhörde den Bottniska 
nationen.839 Västgötarnas dom inans är egentligen föga överraskande, eftersom 
Skara med sitt gymnasium var en välkänd plantskola för naturforskare. Flera av 
studenterna i Zoophytolithiska sällskapets hörde, liksom dess protector Adam  
Afzelius och ett par av de äldre korresponderande ledamöterna, till en tradition

833 Huvudmatrikel över Zoophytolithiska sällskapet i Uppsala, U 169 f, UUB. Det fanns också 
en klass mellan adscripti och ordinarie ledamöter. H ulth 1927, s. 223.

834 Palmgren 1984, s. 16-21.

835 Huvudmatrikel över Zoophytolithiska sällskapet i Uppsala, U 169 f, UUB.

836 Det lär dock ha funnits medlemmar som inre heller nämns i protokollen. Adscriptus Carl 
Fredrik Hofverberg omnämndes för första gången i protokollen vid sin bortgång. Linnéska 
institutets protokoll 12. 2 1809, U 169 h:i, UUB.

837 Zoophytolithiska sällskapets protokoll 9. 10 1803, U 169 g: i, UUB; 7. 2 1808, 6. 3 1808, U  169 
g: 2, UUB.

838 Zoophytolithiska sällskapets protokoll 23. 10 1803, U 169 g: 1, UUB; 17. 5 1807, 6. 3 1808, U 
169 g: 2, UUB; Linnéska institutets protokoll 8. 4 1810, U 169 h: i, UUB.

839 Den lärda kulturen och det naturalhistoriska samlandet hade en nordlig utpost i kretsen 
kring Västerbottens provinsialläkare Daniel Erik Naezén, vilket kan ha varit av betydelse för 
kontakterna mellan Zoophytolithiska sällskapet och Bottniska nationen. Naezén visade stort 
intresse för sällskapet, och när sällskapets medlem Johan W ilhelm Dalman besökte Umeå, bodde 
han hos honom. Dalmans studiekamrat i Uppsala, studeranden av Bottniska nationen Daniel 
Eric Naezén d. y., var då sedan några år medlem av Zoophytolithiska sällskapet. Sandblad 1979, s. 
128-174. Speciellt s. 170 f; Olsson 1994, s. 50-55; Jacobsson 1995, s. 43-47.

172



av västgötska naturalhistoriska samlare.840 Vad gäller den sociala sam m an
sättningen är framför allt adelsinslaget slående. Enligt Sten Carlsson utgjorde 
adelsstudenterna 11,3 % av de universitetsinskrivna i Uppsala 1800-1809. I 
Zoophytolithiska sällskapet var emellertid inte m indre än 32 % av studenterna 
adliga.841

Prästsöner och söner till ofrälse ståndspersoner var ganska vanliga i sällskapet. 
Deras andel i sällskapet var ungefär lika stor som deras andel av universitetets 
hela studentbestånd. Borgarsönerna, och i ännu högre grad allmogestudenterna, 
var därem ot kraftigt underrepresenterade.842 D et var alltså ytterst ovanligt att 
allmogestudenterna deltog i det organiserade sällskapslivet, oavsett om  det rörde 
sig om Franciskanerorden, H istoriska sällskapet, V itterhetssam fundet eller 
Zoophytolithiska sällskapet. M an får nog räkna med att det inte rörde sig om 
ointresse från allmogestudenternas sida. Sällskapen erbjöd goda möjligheter att 
utvidga sitt nätverk av betydelsefulla kontakter, vilket var nödvändigt för en 
akademisk karriär. Av de ytterst få allm ogestudenterna i Zoophytolithiska säll
skapet kan nämnas att Anders Selander kallades till prästvigning av den kände 
insektsforskaren Leonard Gyllenhaal, som var korresponderande ledam ot i 
sällskapet.843 Gyllenhaal ordnade också inform atorstjänst åt den fattige 
bondsonen Gabriel M arklin, som hörde till Zoophytolithiska sällskapets 
insektsexperter.844

Levnadsbanor
Sällskapets naturalhistoriska inriktning borde ha lockat studenter vid den 
medicinska fakulteten, och mycket riktigt fanns en kraftig överrepresentation av 
blivande läkare. Dessa utgjorde inte m indre än 29 % av ledam öterna, att 
jämföra med de 5,3 % av studenterna vid universitetet som blev läkare under 
åren 1800-1809. Zoophytolithiska sällskapets m edlem m ar var så få, a tt endast de 
tydligaste tendenserna kan vara av intresse. D it hör överrepresentationen av 
blivande brukspatronerna.845

8411 Sandblad 1975, s. 130-136; Kilander 1985; Kilander 1987.
841 Lägg därtill att Frans D idrik Falander (Wasastjerna från 1808) räknats till borgarsönerna. 

Den affärsidkande fadern adlades först två år efter sonens inträde i sällskapet. Hänvisningar i 
bilaga 1.

842 Prästsöner: 24 % av studenterna i Zoophytolithiska sällskapet (hädanefter SZS) och 21,5 % 
av USB. Söner till ofrälse ståndspersoner: 27 % av SZS och 28,8 % av USB. Borgarsöner 10 % av 
SZS och 21,2 % av USB. Bondsöner 5 % av SZS och 16,2 % av USB.

843 Huvudmatrikel över Zoophytolithiska sällskapet i Uppsala, U 169 f, UUB; Lundqvist 1975, s. 
121.

844 Biografiskt Lexicon öfver namnkunnige svenska män IX, 1843, s. 42 f.

845 8 % av SZS, och 3,2 % av USB.
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D ärem ot var andelen blivande präster betydligt m indre än man kunnat vänta 
med tanke på deras andel vid universitetet.846 1800-talets naturforskare var ofta 
präster till yrket, och då flera av m edlem m arna kom att tillhöra den grupp som 
Jakob Christensson karaktäriserat som vetenskapliga am atörer,847 hade m an 
kanske kunnat vänta att finna fler blivande präster i sällskapet. U nderrepresen
tationen kan nog förklaras av fåtalet allmogestudenter bland m edlem m arna.

Studenterna i Läsesällskapet
Uppsala läsesällskaps m edlem sförteckningar publicerades i Upsala tidning  1805- 
1820 och Upsala stads och läns tidning  1821-1822. Dessa förteckningar har samlats 
och utgivits som bilaga till Albert W ibergs bok om sällskapets historia. För 
enkelhets skull hänvisas i avhandlingen till Wibergs bilaga. W iberg har emeller
tid skrivit fel på en del nam n,848 varför enstaka studenter finns med i avhand
lingen som inte nämns hos W iberg. Jag har också lagt till en handfull studenter 
som enligt W iberg var m edlem m ar i sällskapet före 1805. I enstaka fall verkar 
det finnas felskrivningar i tidningarnas förteckningar. Jag har då i under
sökningen infört de personer som det i verkligheten torde ha rört sig om .849

Ibland är uppgifterna i m edlem sförteckningarna så sparsamma att det är svårt 
att veta vilken person som avses. Jag har då undersökt samtliga möjliga

846 18 % av SZS och 41 % av USB.

847 Christensson 1999, s. 89-98.

848 W iberg 1958, s. 241-284. Fel Finns i avskrivningarna av Upsala tidning 19. 2 1806, 19. 3 1808, 
6. 4 1808, 20. 4 1808, 9. 6 1810, 16. 6 1810, 4. 3 1812, 16. 2 1814, 21. 2 1816, 8. 10 1817, 7. 111818, 11. 11 
1818, 27. 10 1819, 10. 11 1819, 8. 4 1820; Upsala stads och läns tidning 26. 4 1821. I andra fall, där 
tidningarna är korrekt avskrivna, står initialerna uppenbarligen för patronymikon mellan 
förnamn och efternamn, snarare än för ett andra förnamn. I Wiberg finns till exempel en ”Mag. 
Doc. B.P. Svedelius” bland läsesällskapets medlemmar 1810. Någon sådan docent fanns inte. I en 
jämförelse med Upsala tidning  9. 6 1810 visar det sig att W iberg skrivit fel. M en inte heller någon 
docent P. P. Svedelius, som han kallas i källan, finns i universitetsmatrikeln. Därem ot finns en 
docent Per Svedelius, som i sin nations kuratorslängd mellan för- och efternamn lagt till e tt 
”Persson”.

849 y j|[ exempel skall en "O. Lindblom ” ha tecknat sig bland läsesällskapets medlemmar 1814. 
Någon lämplig sådan person har jag inte funnit i Uppsala eller någon annanstans. Följande år 
finns däremot en ”0 . L indbom ” bland läsesällskapets medlemmar. En inte alltför vild gissning är 
att det rör sig om samma person, m en att man i tidningen råkat skjuta in en bokstav för mycket i 
efternamnet. Säker kan man emellertid inte vara förrän man undersöker de omgivande nam nen i 
förteckningarna. M edlemmarna presenterades ”i den ordning de sig anm ält”. Därför står ofta de 
unga studenterna nära sina informatorer. Under såväl O. Lindblom 1814 som under O. Lindbom  
1815 står den unge grosshandlarsonen G ustaf Lamberg, som var den sju år äldre nationskam raten 
O lof Lindboms adept. Till fall där det ganska säkert rör sig om felskrivningar räknar jag också 
sådana där den möjliga gruppen är väl avgränsad och möjlig att undersöka i sin helhet -  till 
exempel om personen uppges ha ett speciellt ämbete, tillhöra en viss nation eller om han tillhöra 
en adelssläkt och således åtminstone borde finnas i Elgenstiernas ättartavlor -  och ingen m ed det 
uppgivna namnet verkar ha existerat, m edan en annan person passar perfekt om man tänker sig 
att tidningen skrivit fel på en bokstav (till exempel en ensam initial).
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personers biografier, och oftast finns det bara en person som det kan röra sig 
om. De övriga kan ha avlidit, flyttat, eller erhållit en titel som med säkerhet 
skulle ha angivits i förteckningen. I enstaka fall finns det två personer som 
passar och då har båda medtagits på sam m a post, även i de fall båda kan ha varit 
m edlem m ar vid olika tidpunkter. Till exempel går det inte att med hjälp av 
inskrivningssättet i läsesällskapet veta vilken som åsyftas av kusinerna Anders 
och Axel von W ahrendorff, som var i Uppsala samtidigt. Eftersom båda blev 
civila ämbetsmän räknas m edlem m en i läsesällskapet som blivande civil 
ämbetsman i undersökningen av studenternas levnadsbanor. D ärem ot var de 
inte med i samma studentnation , och räknas inte alls i undersökningen av 
m edlemmarnas nationstillhörigheter.

I en handfull fall har jag avstått från att ta med någon person i under
sökningen trots att ett nam n som skulle kunna tillhöra en student funnits i 
medlemsförteckningen. Så har skett dels då ingen lämplig person hittats bland 
studenterna i Uppsala, dels då fler än två kan passa ihop med tidningens 
uppgifter. D et måste emellertid påpekas att åtm instone vad gäller den första 
kategorin kan det mycket väl ha rört sig om  personer som inte var studenter, 
och vilkas uteblivande alltså inte kan räknas som bortfall i undersökningen, 
sam t a tt det i den senare kategorin kan röra sig om  personer som redan förts in i 
undersökningen. Källäget har gjort att dessa tumregler i första hand tillämpats 
på läsesällskapet, men i förekom m ande fall gäller de också för undersökningarna 
av de andra samfunden.

Social sammansättning
Undersökningen av studenter som anslöt sig till Uppsala läsesällskap om fattar 
601 personer. U ppgifter om socialt ursprung har hittats för 585 av dessa. 
Läsesällskapet var mer långlivat än de andra sällskapen, och för att belysa den 
kronologiska utvecklingen har jag gjort två separata delundersökningar. D en 
första omfattar de 206 studenter som gick med före 1810, medan den andra 
behandlar de 395 som inträdde från och m ed samma år.

M edlem sstrukturen under gustaviansk tid påm inde om det sam tida Zoo- 
phytolithiska sällskapets, med många adelsstudenter.850 I läsesällskapet, liksom 
vid universitetet, var den största studentgruppen söner till ofrälse 
ståndspersoner.851 Prästsönerna var i läsesällskapet ungefär lika vanliga som 
adelsstudenterna, och något överrepresenterade i förhållande till sin andel av det 
totala studentbeståndet.852 Läsesällskapet innehöll därem ot få söner till borgare

850 24 % av studenterna i läsesällskapet (hädanefter SLS). Att läsesällskapet innehöll adelsmän 
och andra personer av god familj noterades också av en besökare på genomresa vid sekelskiftet 
1800. ö sth o lm  2000, s. 35.

851 25 % av SLS och 28,8 % av USB.

852 25 % av SLS och 21,5 % av USB.
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och bönder, också i relation till hur många som fanns i det totala studen t
beståndet.853 Läsesällskapets årsavgift var en inte obetydlig sum m a för en 
student,854 och det är förståeligt att åtm instone många fattiga bondsöner avstod 
från att bli medlemmar.

Från höstterm inen 1815 försökte sällskapet ekonom iskt underlätta för 
studenter att bli m edlem m ar.855 Bondsönernas andel av studenterna i 
läsesällskapet förändrades dock inte under tiden efter 1809, vilket därem ot 
borgarsönernas gjorde. Även om  de senares absoluta tal vid universitetet ökade, 
gick gruppen procentuellt sett tillbaka under 1810-talet. Till läsesällskapet 
ström m ade därem ot borgarsönerna, så att m er än var femte ny student i 
sällskapet hade borgerlig bakgrund.856 De två största grupperna, prästsöner och 
söner till ofrälse ståndspersoner, ökade procentuellt sett marginellt i sällskapet, 
och var även fortsättningsvis något större än sina respektive andelar av det totala 
studentbeståndet.857

Den kraftiga ökningen av andelen borgarsöner tycks ha motsvarats av en 
nedgång i andelen adelsstudenter. Från att ha utgjort nästan en fjärdedel av de 
studenter som gick med i läsesällskapet under gustaviansk tid sjönk deras andel 
till ungefär en tiondel tiden efter 1809. D e var till och med något under- 
representerade i jämförelse m ed andelen adelsmän bland de nationsanslutna 
studenterna.858

Enligt m in m ening bör den kraftiga nedgången av adelsstudenter ses m ot 
bakgrund av adelns roll i politiken och samhällslivet utanför universitetet. 
U nder gustaviansk tid var den offentliga politiken till stor del adelns 
angelägenhet. H öga äm beten innehades nästan uteslutande av adelsmän, och 
även många kända oppositionsm än och publicister var adliga. Efter stats- 
välvningen 1809 blev emellertid den allt m indre privilegierade adeln också allt 
m indre dom inerande i den politiska debatten.859

Vid universitetet kan ett liknande m önster skönjas. Som redan näm nts fanns 
i slutet av G ustaf III:s regim det Skytteanska kollegiet i Uppsala, där adels
studenter läste politiska skrifter och fostrades till en offentlig klass. Den rollen 
tycks man ha börjat ikläda sig redan under studenttiden. Flera av studenterna i 
kollegiet dök senare upp i kretsen kring studentkonventens siste ordförande

853 Borgarsöner: 10 % av SLS och 21,2 % av USB. Bondsöner: 8 % av SLS och 16,2 % av USB.

854 Östholm  2000, s. 40. S e j. H. af Forselles rill V. S. C. af Forselles. Brev 71, G 70 j, UUB, 
om avgifter för medlemskap också i Zoophytolithiska sällskapet.

855 W iberg 1958, s. 151—157, 166-168.

856 21 % av SLS. De var till och med något överrepresenterade i förhållande till sina 17,1 % av 
USB. Vad gäller 1810-talet täcker de siffror jag häm tat från Carlsson perioden 1810-1819, m edan 
mina går fram till 1822.

857 Prästsöner: 27 % av SLS och 22,5 % av USB. Söner till ofrälse ståndspersoner 31 % av SLS 
och 28,8 % av USB.

858 12 % av SLS och 13,2 av USB. Jfr dock 11,4 av de universitetsinskrivna 1810- 1817.
859 Carlsson 1973, s. 262-278, 313-324.
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G ustaf Abraham Silverstolpe. A tt döm a av denna krets, i vilken också 
läsesällskapet grundades, bars studentoppositionen delvis upp av adels
studenter.860 Samtidigt var den, som redan framgått, ibland uttalat adelsfientlig, 
och adelsstudenter i Uppsala utpekades som konventens speciella fiender.861 
Adelsmännen tycks, liksom i världen utanför universitetet, ha haft fram skjutna 
positioner inom flera olika politiska falanger.

I början av 1800-talet hade emellertid Jun tan  krossats i musikprocessen, och 
någon speciell politisk undervisning för unga adelsmän bedrevs inte längre vid 
universitetet. A delsstudenterna verkar aldrig ha återfått det studentpolitiska 
initiativet, och när den öppna studentpolitiken åter frodades från och med 1830- 
talet, hade de inte längre någon särställning. D et antyddes av samtiden, och har 
antagits i forskningen, att just Uppsala läsesällskap var en miljö där den 
politiska diskussionen bland studenter i hemlighet fortsatte under den 
mellanliggande perioden.862 O m  det verkligen var så, är adelns snabbt 
avtagande betydelse för läsesällskapet en god illustration av dess allm änna 
tillbakagång i studentpolitiken. Därtill kan andra faktorer ha verkat i samma 
riktning. A tt allt fler adelsstudenter anslöt sig till studentnationerna kan till 
exempel ha minskat behovet av att tillhöra andra formella samfund. De 
studenter som i fortsättningen befolkade de systemöverskridande samfunden, 
hade i större utsträckning sitt ursprung i den ”medelklass” som, enligt T om  
Söderberg, hade sitt ”kam pskede” under Karl Johanstiden.863

Levnadsbanor
U ppgifter om levnadsbanor vad gäller studenterna i läsesällskapet förstärker 
intrycken från undersökningarna av de andra sällskapen. Av de studenter som 
skrevs in nationerna under 1800-talets två första decennier blev över 40 % 
präster.864 1 läsesällskapet utgjorde visserligen de blivande prästerna en större 
andel av m edlem m arna än inom  Zoophytolithiska sällskapet, men liksom inom 
alla de tidigare sam funden var de ganska få, om man betänker hur många 
blivande präster som vistades vid universitetet. I läsesällskapet nådde de aldrig 
över 30 % .865 De som sedermera blev icke prästvigda lärare var därem ot, liksom

8611 Se ovan, s. 72 f.
861 Se Grape 1924, s. 194-200 om konflikten mellan adelsstudenter och ofrälse konventister.

862 Se ovan, s. 136.
863 Söderberg 1972, kapitel II. Föreställningen om medelklass m ed en historisk mission fanns 

redan i samtiden (se till exempel ovan s. 126, om studenten Henric Lovens syn på ”den bildade 
medelclassen”). Enligt W ahrm an 1995 rörde det sig emellertid om en moralisk och ideologisk 
kategori, som skapats för att legitimera en ideologisk ståndpunkt, snarare än om en existerande 
social kategori.

864 41 % 1800-1809, och 43,4 % 1810-1819.
863 28 % före 1810, och 29 % därefter.
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inom de äldre gustavianska sällskapen, kraftigt överrepresenterade.866 D et
samma gäller återigen de blivande läkarna.867 Läsesällskapet höll sig med flera 
tidningar som borde ha varit intressanta för medicinare, varför Albert W iberg 
antog att många medicine studerande fanns bland subskribenterna.868 M ed
lemsundersökningen ger W iberg rätt, men det bör framhållas att de blivande 
läkarna också var fram trädande i de andra systemöverskridande sällskapen.

Andelen blivande civila äm betsm än i läsesällskapet var betydande, och unge
fär lika stor som deras uppskattade andel av hela universitetets studenter.869 
Ytterligare en grupp var ganska m anstark i sällskapet under 1800-talets första år, 
nämligen de blivande m ilitärerna. Deras andel sjönk emellertid kraftigt under 
1810-talet,870 vilket nog hänger samman med att adelsstudenternas andel av 
medlem m arna minskade vid denna tid.

Anseende och sedlighet

D et stod i Uppsala läsesällskaps stadgar att endast personer med goda seder och 
obefläckat rykte kunde antagas till m edlem m ar.871 Speciella ansträngningar 
verkar också, enligt W iberg, ha gjorts för att få prom inenta personer att teckna 
sig som m edlem m ar.872 U ndersökningen av nya medlemmars akademiska status 
visar för läsesällskapets del att de flesta studenter var juniorer vid inträdet, men 
också att många gick med först då de nått seniorstatus.873 D et skulle möjligen 
kunna antyda att goda seder, eller åtm instone framgång i studier spelade viss 
roll. D et finns inte heller något som tyder på att sällskapet skulle ha haft 
oproportionerligt många ökända personer bland sina medlemmar, m en att 
döma av den kollektivbiografiska undersökningen kan knappast paragrafen om 
medlemmarnas rykte ha tillämpats särskilt strikt.

Mellan åren 1808 och 1818 var en studerande Carl Erik Askelöf medlem  av 
läsesällskapet.874 D et senare året blev han, efter att under större delen av sin 
studietid ha orsakat O stgöta nation besvär, slutligen utesluten ur sin nation. På

866 17 % av SLS före 1810 och 13 % därefter. 3,4 % av USB 1800-1809 och 3,8 % 1810-1819.

867 10 % av SLS före 1810 och 14 % därefter. 5,3 % av USB 1800-1809 och 5 % 1810-1819.
868 Wiberg 1958, s. 100.

869 25 % av SLS före 1810 och 27 % därefter. 28,1 % av USB 1800-1809 och 25,2 1810-1819.
876 8 % före 1810 och 3 % därefter.

871 Reglor fö r Läse-Sällskapet tryckta i Wiberg 1958, s. 43.
872 Wiberg 1958, s. 8$.

873 Bland de nya medlemm arna från och med 1818 (då utgivningen av universitetskataloger 
började) var 52 recentiorer (eller lägre), 86 juniorer och 43 seniorer. I de fall då den akademiska 
statusen ändrats under året tillskrivs medlemmar av läsesällskapet den status de hade i vårterm in
ens studentkatalog.

874 Wiberg 1958, s. 253, 257, 266, 270 f.
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grund av nationsobligatoriet betydde det i praktiken a tt han förvisades från 
universitet.875

Seniorer och deputerade i Ö stgöta nation samlades i december 1817 och 
diskuterade bland annat de ”åtskilliga rykten” som gick i staden om Askelöf, 
nationens äldste junior. D et rapporterades också att han nyligen med ”förakt 
och stryk” blivit utslängd ur ett privat hus.876 H an beskrivs i protokollen som 
en ”skamfläck i N ationen”, och då han uteslöts, i jun i 1818, betonades just 
kontinuiteten i hans beteende.877 A tt han i den lilla staden skulle ha varit känd 
för några goda seder kan nog uteslutas, m en han kunde alltså ändå teckna sig 
som subskribent i läsesällskapet så sent som 1818. Läsesällskapet var trots allt en 
kommersiell verksamhet, och som exemplet Askelöf visar var nog dess direktion 
mer intresserad av subskribenternas pengar än av deras seder.

Studenterna i Studentföreningen
I Studentföreningen fick var och en som avlagt studentexam en inträda.878 
Enligt det ursprungliga förslaget, från 1830-talet, skulle den som var inskriven 
vid universitetet och godkänd medlem i sin nation ha rätt att ingå i föreningen. 
D et gällde även de yngre lärarna, som alltså socialt sett var en del av den 
akademiska ungdom en. Kansler och ordinarie professorer skulle därem ot 
”vördsam t inbjudas” att bli hedersledam öter.879 N är Studentföreningsidén 
realiserades 1846, var inställningen till hedersledamöter den totalt motsatta. Vid 
en sam m ankom st förklarades att ”det fullkom ligt strider em ot de principer, i 
enl. med hvilka Studentföreningen är organiserad, att hafva andra än verkliga 
och betalande ledam öter”.880 D eklarationen orsakades av en nations önskan att 
få sina egna hedersledamöter accepterade som sådana också i S tudentförening
en. M an får förm oda att den kraftfulla form uleringen var riktad m ot vad som 
uppfattades som ett försök att läm pa in gammal akademisk barlast i den nya 
föreningen. Antingen betalade man medlemsavgift och var med, eller så var 
man det inte. Föreningen förtydligade sig ytterligare på den punkten .881

Studentföreningens markering m ot hedersledamöter kan relateras till 
sociologen Frank A. Pinners åtskillnad mellan traditionalistiska student

875 Han bestraffas av nationen åtm instone sedan 1811. Ö N P 5. 12 1811 (s. 362), U 822 e, UUB; 
O dén 1902, s. 351.

870 Ö N P 5. 12 1817 (s. 469), U 822 e, UUB. Se även O dén 1902, s. 351.

877 Ö N P 12. 6 1818 (s. 477), U 822 e, UUB.
878 Förslag till bildande a f  en Studentförening i Upsala, Uppsala 1846
879 Förslag till bildande a f  en Student-Förening. [Vid sidan av titeln: ”Daterar sig från 1830- 

talet”], U 1751 g, UUB.
880 Protokoll vid Studenföreningens allmänna sammankomst 16. 10 1846, U 1751 g, UUB.

881 Protokoll vid Studentföreningens allmänna sammankomst 12. 12 1846, U 1751 g, UUB.
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organisationer och gränsöverskridande studentorganisationer. Den förstnäm nda 
kategorin syftar till att upprätthålla traditioner sam t till att underlätta s tuden t
ens anpassning till universitetet och sedan till sin roll som blivande elit i 
samhället. De är i regel hierarkiskt ordnade i klasser där de äldre inte bara har 
fler röster än de yngre utan också skall vara de yngres förebilder. Till sådana 
organisationer är ofta också före detta studenter knutna, vilka åtm instone i 
Tyskland utgör en egen klass i hierarkin. De gränsöverskridande organisation
erna vill därem ot förändra studentrollen och de rådande hierarkierna.882 Crister 
Skoglund har påpekat att de flesta studentorganisationer ham nar någonstans 
mellan dessa idealtyper, men pekar u t de svenska studentnationerna som typiska 
exempel på traditionalistiska studentorganisationer, medan Studentföreningen 
med rätta förs till de gränsöverskridande.883 A tt man uttalat tog avstånd från 
idén om hedersledamöter innebar inte att Studentföreningen var ointresserad av 
att akademiska lärare inträdde i densamma. D ärem ot var det ett tydligt uttryck 
för systemkonflikten mellan den akademiska patriarkalismen och de nya 
studentsam funden.

Som redan näm nts inträdde flera redan existerande sam fund i 
Studentföreningen. M en Studentföreningens tidevarv var också personlighets
principens, och det var ett individuellt beslut att bli medlem i föreningen, vilket 
är viktigt att påpeka i sam band m ed m edlem sundersökningen. N är Skandinav
iska sällskapet uppgick i Studentföreningen, förbehöll det sig rätten att upptaga 
andra medlemmar än sådana som också var med i S tudentföreningen.884 Inte 
heller en medlem i en nation som i sin helhet gått med i Studentföreningen, 
behövde anslutas till den senare. H an fick själv betala inskrivningsavgift i 
föreningen, även om nationen betalade terminsavgiften.885 Studentföreningen 
kom således att vända sig m ot uttrycket att ingå ”såsom nation” i föreningen, 
ett formulering som man själv hade lanserat. Fortfarande måste en var som ville 
vara med betala inskrivningsavgift.886 D et var alltså inte tal om någon 
tvångsanslutning, och de 478  studenterna i föreningens matrikel hade alla valt 
att bli medlemmar.

882 Pinner 1970, s. 64-71, 74-76; Skoglund 1991, s. 19 f.

883 Skoglund 1991, s. 19, 39. Från Skoglund är också den svenska översättningen av Pinners 
terminologi hämtad.

884 Blick tillbaka ”, Studentbladet 6. 6 1846. Skandinaviska sällskapet riktade sig till skillnad 
från Studentföreningen också till personer utanför universitet, även om studenterna kom att 
dominera sällskapet.

885 ”Student-Föreningens framtid”, Studentbladet 4. 11 1846.

886 Protokoll vid Studentföreningens allmänna sammankomst 12. 12 1846, U 1751 g, UUB.
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Akademisk status
Studentföreningsfrågan medförde som sagt en polarisering av studentpolitiken i 
så m åtto  att två läger skapades bland U ppsalastudenterna. I källorna får man 
dock inte särskilt många ledtrådar om  vilka studentgrupper som hörde till det 
ena eller andra lägret. G unnar W ennerberg, som alltså var Studentföreningens 
uttalade fiende, hävdade att den m öttes av m otstånd eller likgiltighet bland de 
äldre studenterna, eftersom dessa ändå umgicks med andra än sina landsm än.887

U ttalandet stämmer inte riktigt överens m ed det allmänna intrycket av 1840- 
talets studentpolitik .888 Studentföreningen bildades formellt sett under en 
allmän sam m ankom st i april 1846. I H enric Lovens referat av denna märks hans 
själv och de andra yngre studenterna inte mycket. D ebattörerna var mest 
docenter, magistrar och kandidater.889 Till den gruppen hör också flera av dem 
som tidigare i avhandlingen lyfts fram som Studentföreningens förespråkare.890 
G ustaf Svanberg hävdade vad beträffar sin egen studenttid  på 1820-talet att det 
var studenter som tagit eller tänkte ta fakultetsexamen -  framför allt filosofie 
kandidater -  som ledde den tidens stridigheter inom  nationerna. Studenter som 
skulle bli präster utan någon filosofisk examen var, liksom de som skulle 
genomgå någon lägre civilexamen, inte lika aktade och hade m indre 
inflytande.891 D et blev naturligtvis också en åldersfråga, eftersom de studenter 
som Svanberg näm nt som m indre inflytelserika, till skillnad från de blivande 
kandidaterna, endast behövde vistas en kort tid universitetet. I S tudent
föreningen fanns många kandidater och magistrar, och bland dessa återfanns 
flera av föreningens drivande krafter. M en m otståndarlägret befolkades också av 
sådana studenter, till exempel G unnar W ennerberg själv.892

M edlem sundersökningen har också om fattat den akademiska ålders
fördelningen i Studentföreningen, och av den framgår att 54 medlemmar hörde 
till nationernas högsta och fåtaliga klass seniorerna vid inträdet i föreningen. 
W ennerbergs argum entation kan därm ed helt avskrivas. I Studentföreningen 
var alla åldersgrupper väl representerade. Vid inträdet i föreningen var 188 
juniorer och 233 recentiorer.893 Även om det oftast var de äldre som förde

887 W ennerberg 1923, s. 14.
888 Eller ens med W ennerbergs egen bekantskapskrets. Se till exempel Svenson 1986, s. 84.

889 J. H. Lovén till L. J. Lovén 26. 4 1846, E 6745, RA. Se även Studentbladet 2. 5 1846.
890 I den kommitté med sex personer, som tillsattes för att utforma ett förslag till föreningens 

organisation, ingick en adjunkt och tre docenter. Rundgren 1901, s. 1$. Se även vädjan om bidrag 
till Studentföreningen (trycksak utan titel), 1847. Bland de sju som undertecknat (Student
föreningens direktion) finns tre docenter och en magister.

891 Svanberg 1949, s. 71.
892 W ennerberg blev filosofie kandidat och promoverades 1845. Svenson 1986, s. 68-72.

893 Studentföreningens medlemmar har tillskrivits den akademiska status de hade i den 
studentkatalog som utgavs den term in de gick in föreningen. O m  de inte finns med i den 
katalogen räknas den status de hade i den föregående -  eller den efterföljande, om de inte varit 
inskrivna tidigare. Till recentiorer räknas här också de studenter som hade ännu lägre status.
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föreningens talan i offentliga sam m anhang, har vi sett flera exempel på hur de 
yngre engagerade sig. Lovén var tydligen känd för sin liberalism och sitt stöd för 
Studentföreningen redan under sin tid som recentior,894 och i Ö stgöta nation 
fördes föreningens talan främst av junioren Daniel Magnus Sandahl.895 Bråket 
om Studentföreningen delade således studentkollektivet rakt genom  ålders
grupperna.

Social sammansättning

I Studentföreningen var samtliga nationer representerade, men liksom i 
avhandlingens övriga m edlem sundersökningar var Götalandskapen och V ärm 
land överrepresenterade.896 Stockholm arna var också många, liksom m edlem 
m arna av den stora V ästm anlands-D ala nation. Bland m edlem m arna från de 
små nationerna är det betydande antalet gotlänningar i Studentföreningen litet 
anmärkningsvärt. M en de gotländska studenterna var kända för sin radikalism, 
vilket belyses av H enric Lovens beskrivning av den upphetsade och revolution
ära stämningen bland studenterna på Café Skandinavien, då beskedet om  
februarirevolutionen nått Uppsala. Vid bordet intill Lovens satt ”hela det stora 
s.k. Gottländska kotteriet. Hvarenda en bar i knapphålet en bandstum p med de 
3 fameusa färgerna”897 -  alltså trikolorens. Också H järne påpekade att några av 
de mest ”verksamma inom våra organisationsstrider, våra rabulister”, var 
gotlänningar, varvid han troligen åsyftade Carl Säve och Arvid Sundberg.898 
D en sistnämnde var Gotlands nations kurator 1840-1853,899 och kunde nog 
påverka den lilla nationens övriga ledamöter. Den hörde till de nationer som 
inträdde i Studentföreningen.900

U nder 1840-talet blev associationsväsendet i Sverige m indre exklusivt än 
tidigare,901 och i Studentföreningen kunde varje student, till skillnad från i 
Franciskanerorden, Historiska sällskapet, V itterhetssam fundet och Zoophyto- 
lithiska sällskapet, gå med utan att bli introducerad eller rekom m enderad. 
Studentföreningens sociala sam m ansättning var också, i jämförelse med de 
övriga sällskapens, mera lik det sammanlagda studentbeståndets, och stånds
tillhörigheten tycks inte ha varit avgörande för på vilken sida man ställde sig i

894 Lovén recentior till våren 1848. Katalog v 1848.

895 Ö N P 12. 10 1846 (s. 321), 19. 11 1846 (s. 328-334) 23. 11 1847 (s. 356 f). U 822 g, UUB;
Katalog h 1846, h 1847. Sandahl hörde också till Studentföreningens direktion. Se vädjan om
bidrag till Studentföreningen (trycksak utan titel), 1847.

896 Rudolf Hjärne påpekade att västgötarna var drivande krafter bakom studentföreningsidén 
både på 1830- och 40-talen. Hjärne 1879, s. 132 f.

897 J. H. Lovén till L. J. Lovén 8. 3 1848, E 6745, RA.
898 Sylwan 1914, s. 59. Se även Svedelius 1889a, s. 383 f.

899 Förtroendemän i nationerna och Studentkåren, s. 485.
900 Uggla 1924, s. 30.

901 Jansson 1983, kapitel 3.6.
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bråket om Studentföreningen. Andelen föreningsanslutna studenter från de tre 
största grupperna -  prästsöner, borgarsöner och söner till ofrälse ståndspersoner 
-  var i det närmaste identisk m ed m otsvarande andel av studenterna vid 
universitetet.902 Adelsmännens marginella överrepresentation i S tudent
föreningen kan möjligen förklaras av att det ännu inte var obligatoriskt för 
adelsmän att skriva in sig i nationerna.903 D en enda större skillnaden mellan 
Studentföreningens och det totala studentbeståndets sociala sam m ansättning är 
bondestudenternas underrepresentation i S tudentföreningen.904

D e tyska studentrörelserna under 1840-talet hade sitt starkaste stöd bland 
studenter från den samhällsgrupp som i forskningen kallats ”Bildungsbiirger- 
tu m ” eller ”educated bourgeoisie”. Konrad H . Jarausch menar att m ot radikala 
studenter stod aristokratiska och besuttna. D et rörde sig om  en konflikt mellan 
två elitgrupper, medan studenter med småborgerligt ursprung och från 
allmogen till stor del tycks ha stått utanför både de traditionella student
korporationerna och de frivilliga oppositionella studentsam funden.905

N ågon direkt motsvarighet till det tyska bildningsborgerskapet kan inte 
avgränsas med hjälp av ståndsindelningen. M en m an kan konstatera att bråket 
om  Studentföreningen knappast handlade om  en m otsättning mellan unga 
adelsmän och söner till ofrälse akademiskt bildade tjänstem än, trots att fören
ingens förespråkare gärna använde ståndssamhällets privilegier som m otbild.

Levnadsbanor
En blick på studenternas levnadsbanor antyder att studieinriktningen därem ot 
var av stor betydelse. D et framtida läroståndet -  blivande präster och lärare -  
utgjorde vid denna tid 40,3 % av universitetets studentbestånd, och 39 % av 
Studentföreningens. Skillnaden var alltså m inim al, m en det enhetliga intrycket 
försvinner, om man gör åtskillnad mellan läroståndets prästvigda och icke 
prästvigda del. De blivande icke prästvigda lärarna var en studentgrupp som 
visserligen ökade snabbt vid universitetet under denna tid, men de var ändå 
kraftigt överrepresenterade i Studentföreningen. De utgjorde faktiskt den näst 
största gruppen i Studentföreningen. Inte m indre än 109 blivande lärare var

902 Prästsöner: 25 % av studenterna i Studentföreningen (hädanefter SSF) och 24,2 % av USB. 
Söner till ofrälse ståndspersoner: 33 % av SSF och 32,5 % av USB. Borgarsöner: 21 % av SSF och 
17,7 av USB.

903 14 % av SSF och 11,2 % av USB.

904 7 % av SSF och 14,3 % av USB.
905 Jarausch 1974, s. 551-555. Term en ”Bildungsburgertum” -  bildningsborgerskap -  brukar 

användas för att beteckna det av akademiskt utbildade skikt av ämbetsmän, lärare, läkare, journal
ister, ingenjörer med flera, som tillskrivits en viktig roll i framför allt tysk historia från och med 
det sena 1700-talet. Hos bildningsborgerskapet fanns, liksom hos ”W irtschaftburgertum ” -  
kapitalistiska affärsmän och entreprenörer -  hög uppskattning av utbildning och förtjänst, samt 
en utbredd opposition mot det aristokratiska ståndssamhället. Kocka 1993.
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m edlem m ar i föreningen, vilket var 24 % av medlemsantalet, att jäm föra med 
de 12,6 % av universitetets studenter som blev lärare. Naturligtvis var de präst
studerande i samma mån underrepresenterade. D e var visserligen inte längre så 
dom inerande vid universitetet som de varit ett par decennier tidigare, men 
fortfarande lät 27,7 % av Uppsalastudenterna prästviga sig. I Studentföreningen 
var 71 präststuderande medlem m ar, vilket endast utgjorde 15 % av 
föreningen.906

D e blivande prästerna var alltså underrepresenterade i samtliga undersökta 
sam fund i avhandlingen. Värt att näm na i det här sam m anhanget är också att 
prästutbildningen och i viss mån även präststuderande under 1840-talet kunde 
betraktas med stor skepsis av studentrörelsens talesmän. Å tm instone 
Studentbladet anklagade teologiska fakulteten för att försöka skydda de blivande 
prästerna från ”alla tvifvlets stormar, som rasa på verldsbildningens ocean”. 
Enligt tidningen såg fakulteten ogärna att de blivande prästerna hade några 
djupare kunskaper om G ud, m änniskan eller naturen, som kunde hota den 
barnatro som det var prästernas uppgift att förmedla. Präststudenterna hade 
därför ”icke engång den m insta bildning man kan fordra, nemligen den att ega 
aktning för bildningen”. I sällskap med sådana studenter tvingades man lyssna 
till ”dessa okunnighetens förnäm a dom slut öfver vetenskap och konst, som i 
den förra blott se en sam m ansättning af m enniskofunder och i den sednare 
inbillningens gycklerispel”. Studentbladet såg inte ens någon anledning för dem 
att vistas vid universitetet, ”ty den kristeliga enfalden tro vi lika väl kunna 
bibringas i hvilken folkskola som helst”.907 O m  Studentbladet också i denna 
fråga var en god representant för Studentföreningsanhängarna, kan det vara 
denna m otsättning som återspeglas i m edlem sundersökningen.908

Sam tidigt var ju studentpolitiken lika litet som annan politik oberoende av 
sociala hierarkier och m aktförhållanden. Som ovan näm nts ryktades det att 
motviljan m ot Studentföreningen var så stark bland makthavarna att den som 
gick med i föreningen riskerade sin egen framtid. I kapitel 3 framgick att lärarna 
använde informella metoder för att bekämpa studentoppositionen, samt att de 
hade speciellt stor informell makt över studenter som var beroende av deras stöd 
i ekonom iskt eller karriärmässigt hänseende. M ånga blivande präster kom  från 
ganska enkla förhållanden,909 och även deras yrkesval gjorde rimligen att de 
hade speciellt starka skäl att stå i ett gott förhållande till det akademiska och

906 Förutom de blivande prästerna var framför allt de blivande militärerna under
representerade. 2 % av SFS och 7,2 % av USB.

907 "En blick på Prestbildningen”, Studentbladet 10. 1 1846. Enligt Samuel ö d m an n  var också 
präststudenterna, för sin skörlevnads skull, allmänt föraktade av de övriga studenterna, ö d m an n  
1898, s. 51 f, 87.

908 Av de 71 blivande prästerna i Studentföreningen var dessutom minst 34 sådana som också 
tog en hög fdosofisk examen (källor till bilaga 1), och det var knappast dessa som var måltavlan för 
Studentbladets kritik.

909 Carlsson 1973, s. 217.
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kyrkliga fadersväldet.910 O m  1840-talets tyska studentrörelser har det påpekats 
att ”extreme institutional pressure on scholarship holders, theologians and 
pauperi, prevented the poorer elements from opposing the system ,911 D et Finns 
all anledning att tro att ett liknande m önster fanns i Uppsala.

D en största gruppen bland Studentföreningens m edlem m ar var de blivande 
civila äm betsm ännen, som också var dom inerande inom  universitetet som 
helhet.912 Som vanligt var också de blivande läkarna ganska många. T ill
sammans med de blivande icke prästvigda lärarna dom inerade dessa båda 
grupper Studentföreningen, liksom de dom inerat de äldre sam funden. Hela 321 
av Studentföreningens m edlem m ar var blivande äm betsm än, lärare eller läkare. 
De utgjorde något mer än hälften av universitetets studentbestånd, men hela 
69 % av Studentföreningens. Föreningen hade alltså särskilt starkt stöd bland 
dem som i framtiden skulle utgöra ett världsligt bildningsborgerskap.

Delsammanfattning
För att belysa den systemöverskridande studentpolitikens sociala anknytning 
har jag i kapitlet undersökt studentsällskapens m edlem m ar. De systemöver
skridande sällskapen tycks verkligen ha överbryggat klyftorna mellan student
nationer. En genomgående dom inans av studenter från Götalandskapen, 
Stockholm  och Värm land är visserligen synlig, men i sällskapen var ändå 
spridningen stor vad gäller nationstillhörighet.

I samtliga systemöverskridande sällskap som undersökts är allm ogestudenter
na få. I förhållande till sitt antal vid universitetet var de allra mest under- 
representerade i de gustavianska sällskap, i vilka m an maste introduceras eller 
rekom m enderas för att bli medlem. T rots att bondsöner var ganska vanliga vid 
universitetet fanns det i stort sett inga bondestudenter i Franciskanerorden, 
V itterhetssam fundet, H istoriska sällskapet eller Zoophytolithiska sällskapet. 
U ndersökningen visar att den nya sällskapssfären i Uppsalas studentvärld, trots 
sin gränsöverskridande karaktär, socialt sett var exklusivare än den traditionella 
universitetsorganisationen. Detsam m a gäller även, fast i m indre utsträckning, de 
nyare sällskap som var tillgängliga för alla studenter. I dessa fall kan 
subskriptions- eller medlemsavgifter ha verkat avskräckande.

M an får inte heller glömma att de gränsöverskridande sällskapen i större eller 
m indre utsträckning, uttalat eller outtalat, stod i opposition m ot fadersväldet.

910 O m  universitetens starka band till kyrkan, se till exempel Lindberg 1980, s. 14-16. Också 
studentnationerna var under 1800-talet knutna till kyrkan. Kuratorerna skulle exempelvis 
underrätta hemstiftets biskop om inspektorsval i nationen. Ö N P  1. 6 1829 (s. 386), U 822 f, UUB. 
Ärkebiskopen var i egenskap av prokansler universitetets högsta styresmän i Uppsala. Ärkebiskop 
Carl Fredrik af W ingård var, som redan nämnts, en känd motståndare till Studentföreningen.

911 Jarausch 1974, s. 553.
91^ 35 %  av SSF och 32,7 % av USB.
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Å tm instone vad gäller Studentföreningen ryktades det att medlemskap på sikt 
kunde betyda stäckt karriär. Ju mer beroende m an var av lärarna i ekonom iskt 
och karriärmässigt hänseende, desto större skäl hade man att frukta deras 
informella repression. Ur det perspektivet är det naturligt att allmogesönerna, 
som ofta var fattiga, och som knappast hade lika väl utbyggda nätverk som 
andra studenter,913 i regel avstod från att lägga sig i studentpolitiken. Också de 
blivande prästerna, en grupp som delvis överlappar gruppen allmogestudenter, 
var underrepresenterade i samtliga undersökta sällskap. Förutom  att många 
präststuderande var av ganska enkelt ursprung, var de rimligen genom sitt 
yrkesval speciellt beroende av de akademiska fädernas goda vilja.

Prästsöner och söner till ofrälse ståndspersoner var vanliga i alla undersökta 
sällskap, och i alla sällskap var deras andel ungefär så stor deras andel vid 
universitetet i sin helhet. Detsam m a kan inte sägas om  borgarsöner. De var 
vanliga i Franciskanerorden, m en under perioden 1790-1809 är de kraftigt 
underrepresenterade i det systemöverskridande sällskapslivet. Efter 1809 ökar 
deras antal snabbt i Uppsala läsesällskap, som snart liksom Studentföreningen 
bestod till ungefär en femtedel av borgarsöner. En m otsatt utveckling märks vad 
gäller adelsstudenterna. Deras storhetstid i den systemöverskridande student
politiken kan förläggas till just 1790-1809, varefter deras andel av läsesällskapets 
studenter raskt sjunker. Liksom bland de vuxna utanför universitetet tappade 
adeln en del av sitt politiska initiativ till förm ån för vad som kom m it att kallas 
medelklassgrupper.

I diskussionen om Studentföreningen var ståndssamhället ett ständigt 
uppdykande tema. M en m edlem sundersökningen visar att ståndstillhörigheten 
inte var avgörande för på vilken sida man ställde sig i bråket om föreningen. 
D enna utgjordes visserligen till en del tredjedel av söner till ofrälse 
ståndspersoner, men förutom  en underrepresentation av allmogesöner var 
föreningens sam m ansättning mycket lik det sammanlagda studentbeståndets. 
A tt föreningsväsendet blev mer frivilligt och m indre exklusivt framemot m itten 
av 1800-talet gällde även studentvärlden.

Präststuderande stod alltsa till stor del utanför den systemöverskridande 
sällskapssfären, som i stället dominerades av mer sekulärt inriktade studenter, 
såsom blivande läkare och civila ämbetsmän. Lärarbanan var nära förknippad 
med prästbanan, men i studentpolitiken var skillnaden mellan blivande präster 
och blivande lärare dramatisk. G ruppen blivande lärare var alltid liten vid 
universitetet. De var emellertid kraftigt överrepresenterade i nästan alla 
undersökta systemöverskridande sällskap. Också en student med siktet inställt 
pa lärarbanan torde ha varit betjänt av gynnare i den akademiska världen, men

Se La Vopa 1988, som pekar på skillnaden i karriärmässiga förutsättningar mellan fattiga 
studenter ur allmogen, och fattiga studenter ur lärdomssläkter. De senare var ”insiders” vad gäller 
kontakter och uppfostran, medan de förstnämnda i samma avseende var ”outsiders”. Se även 
Carlsson 1973, s. 231.
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en undersökning av studenter vid Åbo akademi visar att de blivande lärarnas 
sociala bakgrund skiljde sig från de blivande prästernas. Inte endast blivande 
universitetslärare utan också blivande skollärare härstam m ade från högre 
samhällskikt än präststudenter.914 En rimlig hypotes för Uppsalas del är att de 
blivande lärarnas kontakter och fostran gjorde att de dels introducerades i de 
exklusiva sällskapen, dels hade råd att uppröra en eller annan professor genom 
att gå med i en kontroversiell sam m anslutning som Studentföreningen.

914 Åström 1950, s. 163-165.
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KAPITEL 7

M akt och vanm akt i fadersväldet

H ur var studentpolitiken utform ad, varför såg den u t som den gjorde, och vilka 
var orsakerna till dess förändring? Så presenterades avhandlingens huvudfrågor 
inledningsvis. I detta avslutande kapitel skall de diskuteras var och en för sig.

Studentpolitikens utformning

M ed utgångspunkt i antropologen James C. Scotts modell för hur m akt
förhållanden påverkar politikens utform ning har olika studentpolitiska 
handlingsform er behandlats i olika kapitel. I verkligheten var naturligtvis 
handlingsform erna sammanvävda, utan de skarpa gränsdragningar som här av 
analytiska skäl legat till grund för framställningen. U ppdelningen har sin grund 
i en önskan att inte låta den öppna studentpolitiken överskugga den maskerade 
studentpolitiken eller betydelsen av de nya studentföreningar som genom sin 
blotta existens hotade fadersväldets patriarkaliska hierarki.

Studenternas politiska kultur, alltså deras politiska tillvägagångssätt och de 
värderingar som omgav dessa, har varit i avhandlingens fokus, medan enstaka 
studentrörelsers kopplingar till rikspolitik och filosofiska ström ningar har fått 
m indre utrymme. Studentpolitiken har analyserats m ot bakgrund av de 
förhållanden som rådde vid universitet vad gällde m akt och social struktur. A tt 
jag velat bredda synen på studentpolitik innebär inte att jag helt avstått från att 
undersöka de kända studentrörelserna, såsom studentkonventen på 1790-talet 
och studentskandinavism en femtio år senare, men det är främst sambanden 
mellan dessa och studenternas engagemang i andra frågor, inte m inst sådana 
som rörde det egna universitetets organisation, som jag har betonat.

Den öppna studentpolitiken fördes oftast med nya studentsällskap som bas, 
eftersom studentpolitik per definition utm anade fadersväldet och dettas 
patriarkaliska syn på ungdom ens roll i samhället. Bildandet av allmänna 
studentsällskap kom också att sättas i sam band med stora politiska frågor 
utanför universitetet. N är studenterna kritiserade nationsväsendet under 1790- 
talet, 1830-talet och, framför allt, 1840-talet, beskrevs det som en antikverad 
organisation, en rest från medeltiden. Såväl ståndssamhället som
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nationsexklusiviteten kom att fungera som m otbilder för de nya 
studentföreningarna, vilka i stället ansågs företräda en ny medborgerlig 
svenskhet. S tudenterna uppfattade universitetet som  en miniatyrvärld, och i 
diskussionen häm tade de sina argum ent från omdaningsprocessen i det 
omgivande samhället. Konsistoriets ”despotism ” kunde jämföras med den regim 
som störtats i det revoultionära Frankrike, och trots a tt studentnationerna de 
facto var ståndsöverskridande, sågs de som symboler för det ståndssamhälle som 
redan var på väg att vittra sönder. D et är endast m ot den bakgrunden man kan 
förstå studenternas aktioner m ot professorer, konsistorium  och studentnationer, 
när nyheten om den franska februarirevolutionen nådde Uppsala i mars 1848.

I Lovéns framställning av marsdagarna utgjorde öppen opposition och 
organiseringssträvanden endast toppen av det studentpolitiska isberget, något 
som också visar sig gälla för resten av undersökningsperioden. Studenternas 
politiska repertoar var synnerligen bred. Oväsen utanför professorsbostäder, 
uteblivna artigheter och andra anonym a eller tvetydiga handlingar gavs politisk 
innebörd, även om denna inte var klart uttalad. Studenter kunde straffa eller 
belöna professorer och andra m yndighetspersoner genom  att utsätta dem för 
diverse trakasserier respektive, som i exemplet m ed musikprocessen, ge dem 
gåvor i sam band med politiska händelser inom  eller utanför universitetet. 
G enom  osignerade kallelser liksom genom aktioner nattetid  eller i skydd av en 
större folkmassa kunde studenterna agera m er eller m indre anonym t på det 
politiska fältet. N är de valde att fram träda öppet, kunde de i stället, med James 
C. Scotts terminologi, maskera budskapet genom  att framföra sin kritik i 
förtäckt form eller genom att försum m a sina skyldigheter som studenter. Ibland 
gällde maskeringen såväl budbärare som budskap.

Av sam m anhanget blev m eningen ofta tydlig nog, men officiellt sett bortsåg 
fadersväldet vanligen från politiska innebörder i nattligt oväsen, plötsligt 
uppdykande stinkande föremål eller vad det nu kunde röra sig om. I den 
akademiska patriarkalismens värld, präglad av det rådande consensusidealet, 
skulle ju den akademiska ungdom en vara opolitisk. S tudenterna kunde sålunda 
im plicit visa vad de ansåg i politiska spörsmål utan att kom prom ettera sig 
genom att öppet ta ställning eller sätta sig upp m ot fadersväldet. Allt detta är 
typiskt för vad James C. Scott kallat ”infrapolitics o f the powerless”. Ibland gick 
det emellertid inte att bortförklara studenternas agerande som politiskt ofarligt 
busliv. Vid speciellt känsliga tidpunkter hände det tvärtom  att alla former av 
störande beteende tolkades som politisk uppstudsighet.

H ur sammanvävda de politiska handlingsform erna egentligen var har i 
avhandlingen exemplifierats med studenternas kritik  av nationernas gammal
modiga och allt annat än frivilliga disputationsövningar. I slutet av undersök
ningsperioden, då nationsväsendet i allt större utsträckning öppet kritiserades, 
förekom enstaka öppna angrepp på övningarna. Betydligt vanligare var att 
studenter indirekt kritiserade dem genom att helt enkelt utebli. Huruvida de
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verkligen hade giltigt fall är en svårbemästrat problem, nu som då. M en 
frånvarons om fattning samt de tydliga kopplingarna till den öppna debatten om 
övningarna och till övrig studentpolitik tyder på att det i inte ringa mån rörde 
sig om uppstudsighet med politiska undertoner. De föråldrade övningarna var 
till sist också ett av skälen till att man önskade grunda en ny och tidsenlig 
gemensam studentförening, där alla liknande övningar skulle vara frivilliga och 
där inga inspektörer skulle finnas.

Studentpolitikens förutsättningar

Enligt Leon Jackson förstås Harvardstudenternas politiska kultur kring sekels
kiftet 1800 bäst m ot bakgrund av deras beroendeställning och formella m akt
löshet vid universitetet -  detta trots individuella variationer. M an maskerade sitt 
politiserande för att inte riskera att drabbas av den repression som kunde bli 
följden av öppna utspel. N är studentpolitiken skall tolkas måste också i 
Uppsalas fall m aktförhållanden och m aktutövning i fadersväldet vägas in.

Forskare hävdar ibland att studenterna åtnjöt en speciell frihet vid det 
patriarkaliska universitetet, med dettas fadersvälde och jurisdiktion. M in under
sökning har inte givit anledning att ifrågasätta uppfattningen att de akademiska 
lärarna behandlade bråkiga studenter med faderligt överseende. Överseendet 
utsträcktes därem ot inte till att om fatta studenter som öppet vädrade subversiva 
politiska åsikter eller öppet satte sig upp m ot maktens företrädare inom  eller 
u tanför akademins murar. Uppsalas professorer tycks ha haft lättare att fördra 
berusade och våldsamma studenter än nyktra och politiskt aktiva, ett 
förhållande som för övrigt inte var unikt för svenska universitet. Att öppet 
ifrågasätta en lärare inom den patriarkaliska korporationen innebar i praktiken 
en utm aning av hela den lokala m aktordningen, och på motsvarande sätt var 
ungdom ars öppna politiska anspråk i ett patriarkaliskt samhälle i praktiken en 
u tm aning av hela samhällets m aktordning. D enna hotades till exempel inte alls 
på samma sätt av de ofta våldsamma uppgörelserna mellan studenter och 
gesäller.

Universitetsledningen saknade vanligen möjligheter att med fysiska medel 
hindra studenter från att manifestera sina politiska åsikter. D etta betyder inte 
att man bör avstå från att i studiet av studentpolitiken anlägga ett m akt
perspektiv av det slag som Scott förespråkar. Fadersväldet hade möjligheter att 
utöva repression på ett helt annat plan. De bestraffningar som uppstudsiga 
studenter riskerade att drabbas av ansågs kunna slå hela deras fram tid i spillror. 
Ändå var de akademiska fädernas informella m akt kanske ännu större. En 
misshaglig student kunde, även utan att något form ellt straff utdelades, få sin 
karriär stympad genom en professors ingripande. Å tm instone var det så 
studenterna själva såg det, vilket förklarar varför studentpolitiken maskerades i 
så stor utsträckning.
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A tt studenternas strävanden att organisera sig orsakade så om fattande 
diskussioner berodde inte endast på kopplingen till politiken utanför 
universitetet. M ed sina för fadersväldet främ m ande hierarkier och samman- 
slutningsprinciper hotade de nya sam funden i praktiken också universitetets 
patriarkaliska m aktstruktur. D ärm ed blev de nya organisationerna i sig 
politiska, antingen det var deras uttalade syfte eller ej. D et förelåg således en 
system konflikt mellan universitetets korporativa u tform ning å ena sidan och 
den nya frivilliga sällskapssfären å den andra.

U nder 1840-talet var statsmaktens företrädare i allm änhet positivt stämda 
m ot det utom statliga associationsväsendet. Å tm instone i fallet Fruntim m ers- 
föreningen gällde detta även professorerna i Uppsala. M ed Studentföreningen, 
och i någon mån med ämnesspecifika föreningar, förhöll det sig annorlunda, 
även om också dessa betraktades som uttryck för associationsandan. 
Fruntim m ersföreningen hade liksom andra liknande associationer åtagit sig ett 
filantropiskt arbete som staten i viss mån avhändat sig. N ågot sådant ”tom rum ”, 
av det slag som Torkel Jansson talat om, fanns därem ot inte vad gäller 
universitetet och studenternas organisation. U niversitetet skulle kom m a att 
behålla sina korporativa uppgifter till 1852, året för de nya konstitutionerna, och 
det käm pade ännu för att inte förlora sina gamla privilegier. Nationerna, där 
studenterna redan var organiserade, utgjorde delar av den större korporativa 
helheten och fungerade som medel i den patriarkaliska m aktutövningen. De 
nya studentföreningarna hotade att splittra fadersväldets patriarkaliska organi
sation och att rubba rådande m aktförhållanden vid universitetet. D et uttrycktes 
också från studenthåll att föreningen aldrig kunde kom m a att accepteras med 
m indre än att dess organisation harm onierade m ed fadersväldets.

Sällskapen utanför fadersväldet dom inerades av studenter som blev läkare, 
lärare och civila ämbetsmän, medan blivande präster och militärer i regel var 
underrepresenterade i förhållande till hur stora dessa grupper var vid 
universitetet som helhet. Den tyska studentoppositionen representerades 
fram för allt av söner till det så kallade bildningsborgerskapet, medan korpora- 
tionsstudenterna var mer aristokratiska. I Uppsala fanns synbarligen ingen 
sådan konflikt relaterad till studenternas ursprung. D ärem ot dominerades de 
nya systemöverskridande sällskapen av studenter som i fram tiden skulle utgöra 
ett världsligt bildningsborgerskap. De tycks ha lockats av samfundens världs- 
tillvända och ibland korporationskritiska anda.

D en tydliga övervikten för det blivande världsliga bildningsborgerskapet kan 
också delvis förklaras av de sällskapsanslutna studenternas härkomst. Student- 
föreningsanhängaren Lovén satte sitt hopp till vad han kallade ”den bildade 
medelclassen”, och det är ingen vågad gissning att han betraktade sig själv som 
en god representant för denna. Lovén kom  från en synnerligen etablerad släkt 
av handelsm än och akademiker. Fadern var byråchef och sedermera liberal 
riksdagsman i borgarståndet. En av Lovéns farbröder var grosshandlare i
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Stockholm  och den andre var medicinprofessor i Lund.915 Lovens bakgrund 
gjorde att han inte egentligen behövde frukta den informella repression som 
professorerna använde för att tysta studentopinionen.916 Fattiga studenter som 
var beroende av informatorssysslor, stipendier och de akademiska fädernas stöd i 
den fram tida karriären var mer känsliga för sådant. D en kollektivbiografiska 
undersökningen visar också att just präststuderande och studenter från 
allmogen var kraftigt underrepresenterade i de nya sällskapen i relation till deras 
antal vid universitetet. D et ryktades också, åtm instone vad gällde S tudent
föreningen, att man äventyrade sin fram tid genom att bli medlem.

Studentpolitikens förändring

D en i forskningen så ofta uppm ärksam m ade skandinavismen utgjorde under sin 
korta livstid visserligen bara en liten del av studentpolitiken. M en dess öppna 
storpolitiska anspråk och offentliga åsiktsmanifestationer med disciplinerade 
folkmassor representerar en kvalitativ förändring av studentpolitikens u tform 
ning. T ili denna förändring av studenternas politiska kultur vill jag avslutnings
vis lyfta fram några orsaker.

I diskussionen av studentpolitikens genom brott fram em ot 1800-talets m itt 
har forskningen i allm änhet lyft fram den ökade kårkänslan bland studenterna. 
D en kollektivbiografiska studien av ungefär 1250 studenter i de system
överskridande sällskapen, kring vilka en stor del av studentpolitiken kretsade, 
har m öjliggjort en social belysning av denna förändring. D en centrala roll som 
adelsstudenterna tycks ha haft inom den gustavianska studentpolitiken, 
förlorade de efter 1809. I Uppsala läsesällskap utgjorde adeln fortfarande ungefär 
en fjärdel av studenterna under 1800-talets första decennium , medan därefter 
endast ungefär en tiondedel av de nyanslutna studenterna var adliga. Vad 
adelsstudenterna förlorade i andelar vanns i stället i första hand av studenter ur 
borgarståndet, medan prästsöner och söner till ofrälse ståndspersoner var vanliga 
i alla undersökta sällskap. Adelsstudenternas dom inans under den del av 
undersökningsperioden då de var mest priviligierade pekar, liksom allmoge
studenternas fåtalighet i de systemöverskridande sällskapen, på att det var de 
studenter som var m inst beroende av fadersväldets välvilja som kunde ifrågasätta 
och förändra det.

Vad gäller den sociala sam m ansättningen följdes ungefär samma m önster 
oavsett vilket sällskapets uttalade syfte var. De systemöverskridande sällskapen

915 Gillingstam 1982-1984.

916 Därmed inte sagt att Lovén var imm un mot informell repression. Hans yngre bror såg sig 
till exempel föranledd att undvika Uppsala sedan deras fars kusin Sven Lovén alltför ihärdigt 
förespråkat en flyttning av universitetet till Stockholm. Poängen är att studenter med bröderna 
Lovéns position knappast behövde se hela sin framtid hotad av professorers intriger. Den yngre 
brodern Christian bytte studieort och blev professor vid Karolinska Institutet i Stockholm. 
Franzén 1982-1984.
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blev allt m indre exklusiva till sin karaktär, och i S tudentföreningen var den 
sociala sam m ansättningen, bortsett från en underrepresentation av studenter 
från allmogen, nästan exakt densam m a som vid universitetet i dess helhet. 
S tudentoppositionen kom sålunda att såväl i ideologiskt som  socialt hänseende 
att fjärma sig från ståndssamhället. S tudentpolitiken blev därm ed en 
angelägenhet för studenter ur alla sociala skikt, och föreningen kunde med visst 
fog göra anspråk på att företräda en studentopinion.

D en borgerliga offentlighetens genom brott i Sverige innebar inte att student
erna plötsligt blev politiskt aktiva. I förlängningen ledde det därem ot till att 
studentpolitiken i allt högre grad fördes in i den öppna politiska interaktionen. 
S tudenterna hade under större delen av undersökningsperioden god tillgång till 
den nationella politiska offentligheten tack vare nationernas och andra sällskaps 
tidningsprenum erationer. D et betydde dock inte att de i någon större utsträck
ning själva öppet lade sig i politiken. Då tidningarna började intressera sig för 
den maskerade studentpolitiken, förändrades emellertid situationen radikalt. 
N är m an nalkades m itten av 1800-talet var studentpolitiken inte längre något 
som  i första hand fördömdes alternativt ignorerades av professorer. Den disku
terades nu i den allt mer betydelsefulla pressen, där också den maskerade 
politiken gavs en tydlig ideologisk färg och inordnades i den offentliga kampen 
m ellan konservativa och liberala. D ärm ed förändrades också studentpolitikens 
förutsättningar. D et blev svårare att göm m a sig bakom  anonym itet och 
tvetydighet, och studenterna nödgades förklara offentligt vilka innebörder 
m askerade aktioner haft. På så vis minskade utrym m et för maskerad student
politik  i samma mån som den offentliga studentpolitiken växte fram.

G enom  maskerad studentpolitik utrycktes ofta åsikter som ideologiskt över
ensstäm de med de betydligt ovanligare öppna studentpolitiska utspelen. I denna 
m ening var den ett kom plem ent till öppen politik, men den innebar också i sig 
att m an anpassade sitt agerande efter sin underordnade och om yndiga position i 
fadersväldet. D et rimmade illa med de öppna studentrörelsernas syn på (den 
m anliga och bildade) ungdom en som emanciperade och m yndiga medborgare, 
fria att öppet uttala sin åsikt i den borgerliga offentligheten. D et här var ju den 
tid då personlighetsprincipen bröt fram inom  studentvärlden, liksom inom 
övriga samhällssektorer. Inom  de öppna och organiserade studentrörelserna 
ogillade m an i allmänhet den bråkiga kulturen bland studenterna, och 
studentledarna såg inte gärna att studentpolitik förknippades med klandervärt 
uppförande som nattligt oväsen eller stenkastning. D ärför tonade de ned de 
politiska sidorna i sådana upptåg.

D en maskerade politiken försvann visserligen inte från studentvärlden, men 
dess tillbakagång ansågs vara en förutsättning för att studenterna skulle kunna 
fram träda som politiskt myndiga medborgare. A tt studenterna drogs in i det 
offentliga politiska samtalet ledde också till att det ganska stora utrymme för 
maskerad politik som funnits i fadersväldets patriarkaliska system drastiskt
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minskade. D en system konflikt som präglade relationen mellan det gamla 
universitetet och studenternas nya organisationssfär, kom alltså också att 
dom inera relationen mellan öppen och maskerad studentpolitik.
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Sum m ary

W h at forms did student politics take in Uppsala between 1780 and 1850, why 
did it adopt these forms, and why did it change? These are the m ain concerns of 
this study.

The forms of student politics
T he study divides the discussion of various forms o f student political action 
into separate chapters in the light o f anthropologist James C. Scott’s model of 
the ways in which the distribution o f power affects the shape o f politics. In 
reality, o f course, the forms o f action were interrelated, and no t separated by the 
sharp distinctions introduced here for analytical purposes. A leading idea in 
structuring the presentation has been to guard against overt student politics 
overshadowing covert student politics and the significance o f the new student 
societies which, by their mere existence, threatened the dom inan t patriarchal 
hierarchy.

T he main focus o f the study is on the political culture manifested by the 
students, i.e., their forms o f political action and the values involved. Less 
attention  is paid to the connections between individual student movements and 
national political or philosophical currents. T he thesis examines student politics 
in relation to the prevailing distribution o f power and the social settings within 
the university. T he intention is to broaden the view o f student politics, which 
does not m ean that I ignore the well-known student m ovem ents, such as the 
student conventions o f the 1790’s or the so-called student Scandinavism which 
arose fifty years later. M ore specifically, however, the study emphasises the links 
between, on the one hand, the rare m om ents o f overt civic-minded student 
politics and, on the other, the com m itm ent o f  the students to other issues, 
especially those concerning the organisation o f the university.

O vert student politics were principally pursued from the bases of the new 
student societies. T he phenom enon of students participating in politics 
challanged the traditional patriarchal view o f the social role appropriate for the 
young. Furtherm ore, the form ation o f student societies was seen to be 
connected to the larger political issues in the w orld outside the university.
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W hen students criticised the student nations in the 1790’s, 1830’s and, above all, 
the 1840’s, the nations were characterised as rem nants o f a medieval 
organisation that were ou t o f keeping w ith the times. From  the 17th century 
onwards, the nations organised students— as they still do— according to 
geographical origin. However, the exclusive character o f the nations as well as 
the traditional organisation of society according to the four estates came to be 
seen as conflicting w ith the new student societies, which, in contrast, were seen 
to represent a new national identity. T he students saw the university as a 
m iniature world, and they drew their arguments from the transform ation o f the 
surrounding society. T he alleged ”despotism” o f the University Senate could be 
com pared to one o f the recently overthrown French regimes, and the student 
nations, despite actually ignoring the estates, were seen as symbols o f a bygone 
age.

However, the overt opposition and the organisational endeavours constituted 
nothing m ore than the tip o f the student political iceberg. T he students’ 
political repertoire covered many areas. Creating a com m otion outside the 
windows where professors lived, failure to perform acts o f courtesy and other 
anonym ous or am biguous actions were endowed with a political significance, 
even when unintentional. The students could punish or reward their professors 
and other persons in authority by subjecting them  to a broad range of 
unpleasant acts or, at least in the case o f the so-called musical lawsuit, hand 
them  gifts when political events had taken place w ithin or outside the 
university. By posting unsigned announcem ents o f meetings and conducting 
actions at night or under cover of a crowd, students could remain more or less 
anonym ous. W hen they acted overtly they sometimes elected instead, as James 
C. Scott puts it, to disguise the message by presenting the criticism indirectly or 
by neglecting their duties as students.

O n occasion, both  message and messenger were disguised. T he intended 
m eaning was often clear enough in the context, bu t on an official level the 
patriarchy norm ally decided to ignore the political implications o f the nightly 
rum pus, the sudden appearance o f foul-smelling objects or whatever it was that 
the action consisted of. In the eyes of the academic patriarchy, guided as it was 
by the prevailing ideal o f consensus, the young were supposed to be apolitical. 
Thus, the students could demonstrate their opinion on political issues w ithout 
publicly taking a stance or openly opposing the reigning patriarchy. All these 
aspects are typical o f w hat Scott has called the ”infrapolitics of the powerless”. 
At times, however, it was impossible to disregard the activities o f the students 
by treating them  as politically harmless acts o f mischief. And on particularly 
sensitive occasions, all forms of rowdiness could be interpreted as political 
insubordination.

T he study exemplifies the extent to which the forms of political actions were 
intertw ined w ith the criticism directed by the students towards the compulsory
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antiquated activities or rituals held at the student nations. Tow ards the end of 
the period studied here, when the existence o f the nations was increasingly 
brought into question, there was open criticism o f these activities. But it was far 
m ore usual for the students to express their disapproval by simply not 
attending. It was quite difficult for the professors— and it is certainly not easier 
for a present-day historian— to determ ine on which occasions the students had 
legitimate cause for not attending. Still, the frequency o f this phenom enon and 
its connection to the open debate on the activities in question, as well as to 
o ther student political issues, indicate that there was a measure of 
insubordination involved.

T he preconditions of student politics

According to literary historian Leon Jackson, the political culture of the 
H arvard students around 1800 m ust be understood in relation to their 
subordination and lack of formal power at the university. T hey disguised their 
political actions so as no t to risk the repression which would result from overt 
displays. For student politics to be interpreted correctly it m ust be seen in the 
light o f the distribution and exercise o f power w ithin the patriarchy, and this is 
also true o f Uppsala.

Researchers sometimes claim that students enjoyed a special k ind o f freedom 
at the patriarchal university, with a jurisdiction all o f  its own. T he present study 
has no t gleaned any significant inform ation calling into question the view that 
the university teachers regarded troublesome students w ith a fatherly attitude of 
tolerance. This characterisation cannot, however, be extended to the students 
who overtly expressed subversive political opinions or who openly acted 
insubordinately towards academic or other persons in power. It seems that the 
Uppsala professors preferred drunk and violent students to sober and politically 
active ones. O pen criticism o f a teacher w ithin the patriarchy was in fact seen as 
a challenge to the entire local power structure; in m uch the same way, open 
political am bitions among the young within a patriarchal society constituted a 
challenge to the power structure in the society at large. T he status quo was not 
challenged in quite the same way by, for instance, the frequently violent 
disputes between students and craftsmen.

Even though the university adm inistration norm ally lacked the means to 
physically prevent students voicing their opinions, it is still appropriate to apply 
a power perspective o f the kind advocated by Scott to student politics. The 
repressive options at the disposal o f the patriarchy operated on a completely 
different level. T he punishm ents inflicted on insubordinate students had dire 
effects on their futures, and the informal powers exerted by the academic fathers 
were possibly even more devastating. Undesirable students ran the risk of 
having their entire future frustrated, even when no formal punishm ent had
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been administered. At least that was how the students themselves perceived the 
situation, which is the m ost illum inating perspective to apply for the purposes 
o f understanding the reasons why student politics was to such a large extent 
expressed covertly.

The disruption caused by the students’ organisational efforts was no t only a 
result o f the links to politics outside the university. In their hierarchies and 
principles for assembly, bo th  foreign to the patriarchy, the new societies actually 
threatened the patriarchal power structure at the university. T he new
organisations thus became political per se, whether or not that was the
intention. It is fair to say that there was a conflict o f systems between the 
corporate design o f the university and the new voluntary societies.

Whereas the representatives of the State authority generally viewed the 
form ation o f independent societies w ith approval— as did the Uppsala
professors the Ladies’ Association— the Students’ Association was a different 
matter. T he Ladies’ Association, like other philanthropically oriented groups, 
had taken upon itself a task to some degree left unattended by the State, bu t a 
”vacuum ” of the kind depicted by historian Torkel Jansson did not exist in the 
case o f the university and the Students’ Association. Prior to the 1852 
constitution, corporate duties were still assigned to the university, an institution 
struggling to m aintain its old privileges. T he students had already been
organised into student nations, while at the same time being parts o f a larger 
corporate whole and pawns in the patriarchal wielding o f power. T he new 
Students’ Association threatened to shatter the old patriarchy and shift the 
prevailing distribution o f power within the university. Some students also 
emphasised the need for the organisation of their societies to harm onise with 
that o f the patriarchy in order to gain its acceptance.

The societies outside the realm of the patriarchy were dom inated by students 
who went on to become doctors, teachers and public officials, while future 
members o f the clergy and the armed forces were, on the whole, under
represented w hen com pared with their numbers at the university. T he clear 
predom inance o f w hat was to become the secular Bildungsbiirgertum  can be 
explained in part by the social origin of the students who joined the societies. 
H enric Lovén, a 21-year old student and keen advocate o f the Students’ 
Association, centred his hopes on what he called ”the educated m iddle class”, 
and it seems safe to assume that he considered him self to be a good 
representative o f this group. Lovén came from a firmly established family of 
tradesmen and university graduates. His father was a high-ranking official who 
became a liberal m em ber o f parliament, representing the burghers; one of 
Loven’s uncles was a wholesaler, and another was a professor o f M edicine in 
Lund. Loven’s background meant that he really did not need to fear the 
informal repression used by the professors to suppress student opinion. Poor 
students, however, who depended on tu tor positions, scholarships and the
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support o f the university fathers, were more vulnerable. In fact, the 
prosopographical study in Ch. 6 shows that the theology students as well as 
students from the lower classes were highly underrepresented in the new 
societies when com pared with the num bers in which they attended university. 
At least in the case o f the Students’ Association, it was rum oured that 
m em bership could, in the long run, lead to a failed career.

The change o f student politics
Researchers have had a lot to say about Scandinavism. A lthough, in its short life 
span, it only constituted a m inor part o f student politics, its declared general 
political am bitions and public displays o f opinion w hich gathered large orderly 
crowds represented a qualitative shift in the shaping o f student politics. Some 
causes for this turn o f events in the student political culture are discussed.

In connection to the breakthrough o f student politics towards the mid-ic)th 
century, previous research has focused m ainly on the esprit de corps am ong the 
students. T he prosopographical study, which covers m ore than 1200 students, 
all members o f the system-defying student societies around which a large part of 
student politics revolved, has enabled me to elucidate the social aspects o f this 
change. After 1809, the students o f the nobility lost the central role they seem to 
have played w ithin Gustavian student politics. In the Reading Society in 
Uppsala, the nobility still made up a quarter o f the students during the first 
decade o f the 19th century. But later, only about one in every ten new members 
came from  the nobility. The places lost by this category o f students were 
primarily taken by burgher students, whereas sons o f the clergy and educated 
officials were num erous in all o f the societies examined in the study.

U ndoubtedly, it is difficult to compare different kinds o f societies, but the 
social constitution o f the societies followed similar patterns regardless o f their 
declared aims. T he system-defying societies gradually grew less exclusive, and in 
the S tudents’ Association, apart from an underrepresentation o f  the students 
from the lower classes, the membership was almost identical to that found at 
the university as a whole. The student opposition thus gained an ideological as 
well as a social direction, away from the society o f the four estates, which in 
practice was abolished among the students in what W ilhelm  Erik Svedelius, the 
first chairm an o f the Students’ Association, called ”the student republic”. 
Student politics became relevant to students from all ranks o f society, and, in 
contrast to w hat had previously been the case, there was some tru th  to the claim 
that the society represented one broad student opinion.

The breakthrough in Sweden of the bourgeois public sphere did not mean 
that all students suddenly became politically active. In the long run, however, it 
led to student politics taking a greater part in the open political interaction. 
Thanks to the subscriptions to newspapers and journals m aintained by the
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student nations and other societies, throughout m ost o f the period covered by 
this study, the students had good access to political public life in Sweden. T his 
did not am ount to an open and active participation in politics on the part o f the 
students. As soon as the newspapers started to take an interest in the covert 
student politics, however, the situation changed rapidly. Tow ards the m id -i9 'h 
century, student politics was no longer a thing condem ned or ignored by 
professors alone. Rather, it was being discussed in the expanding daily press, 
which in addition gave the covert politics a clear ideological interpretation, 
tying it to the public battle between the conservatives and the liberals. As a 
result, the preconditions of student politics changed, m aking it harder for the 
students to hide behind anonym ity or ambiguity, and more or less forcing them  
to publicly explain or deny any significance in the disguised messages. T hus, as 
public student politics developed, the political power o f the professors 
dim inished, along w ith the opportunities for covert political action.

Covert student politics frequently constituted the means by which the 
students expressed opinions that corresponded with the m uch less frequent 
overt displays o f student politics, serving as a com plem ent to overt politics. O n  
the other hand, using those means also implied acceptance o f a position of 
impotence w ithin the patriarchy— something that ran contrary to the view held 
by the student m ovem ent, o f the (male, educated) youth as em ancipated 
citizens, entitled to voice their opinions openly in the bourgeois public sphere. 
T he students who organised themselves openly normally opposed the rowdy 
culture am ong their peers, and the student leaders did not w ant student politics 
to be associated w ith nightly com m otion and stone-throwing. T his m eant that 
the political significance o f such actions was minimised.

Covert student politics did not disappear from the student world, bu t its 
recession was nonetheless thought necessary if the students were to enter the 
open political interaction as politically legitimate citizens. O n  the other hand, 
the entry o f students into the public political discussion considerably decreased 
the opportunities for covert political actions w ithin the patriarchy. The conflict 
o f systems which characterised the relationship between the old university and 
the new students’ organisational sphere thus became a central feature o f the 
relation between open and covert student politics.
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Bilagor

1. Studenter i Franciskanerorden (F), H istoriska sällskapet (H), V itterhetssam 
fundet (V), Zoophytolithiska sällskapet (Z), Uppsala läsesällskap (L) och 
Studentföreningen (S).

Namn Född Fs N St. Samfund Lb Källor
Acksell P M 1800 Stp Kal R L 1821 Prv W. 280; Palmgren 20; Engström 203; v 21
Adelsköld E C 1775 Ad Gbg V 1791 Amb U 155; Elgenstierna I 9; SBLI 78
Adlerbeth J 1785 Ad ög L 1805 Ämb W. 242; UUM III 356; SBL I 115
Adlers C A 1823 Stp SN J S 1847 Amb U 1751 f; Lagerholm 433; v 47
Adlers G 0 1824 Stp SN J S 1847 Brp U 1751 f; Lagerholm 435; v 47
Afzelius A A 1785 Pr Vg Z 1803 Prv U 169 g: 1; UUM IV 17; Lundqvist III 116
Afzelius A E 1779 Pr Vg L 1805 Lär W. 241; UUM III 317; SBL I 230
Afzelius A M 1823 Pr VD J S 1846 Ins U 1751 f; Anrep I 27; v 46
Afzelius C J 1780 Pr Vg L 1805 Läk W. 241; UUM III 341; Lundqvist III 81
Afzelius G 1786 Pr Vg L 1805 Ämb W. 241; UUM IV 3; Lundqvist III 98
Afzelius J A 1790 Stp Vg L 1806 Ämb W. 246; UUM III 340; Lundqvist III 131
Afzelius L H 1822 Pr VD J S 1846 Lär U 1751 f;U 1100 c 45; v 46
Afzelius P 1760 Pr Vg F 1782 Lär U 153 95; UUM III 213; SBL I 224
Afzelius P C 1817 Stp Vg S S 1846 Läk U 1751 f; U 903 g 51; v 46
Afzelius P W 1797 Ad Vg s L 1819 Lär W. 274; Lundqvist III 173; v 19
Agrelius O M 1828 Stp ög R S 1847 Hdl U 1751 f; Odén 507; v 47
Agrell A 0  E 1825 Pr GH R S 1846 Amb U 1751 f; Palmgren 66; h 46
Agrell P 1796 Bd SN J L 1818 Prv W. 271; Nyström 417; v 18
Anländer G A 1780 Ok Ros L 1806 Ämb W. 244;U 603 a 228
Ahlander J E 1789 Ok Ros L 1812 Amb W. 260; U 603 a 246
Ahlberg J 1764 Pr Kal F 1785 Lär U 153 103; UUM III; 241; Engström 142
Ahlberg J D 1793 Bg Kal S L 1819 Läk W. 275; Sacklén III 260; Hildebr. 94; v 19
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Z 1809 U 169 h: 1
Ahlberg N L J 1796 Stp Ve L 1815 Lär W. 264; UUM IV 89; Lundqvist III 192
Ahlberger H 1817 Pr Gbg s S 1846 Prv U 1751 f; Hagström II 327; h 46
Ahlborg A W 1793 Ok VD L 1815 Ämb W. 264; UUM IV 67; U 1100 b 257
Ahlstrand J A 1822 Pr Små J S 1846 Ämb U 1751 f; Wilstadius VII 262; v 46
Aken F G v 1824 Stp ö g J S 1846 Brp U 1751 f; Odén 490; h 46
Alén J 1779 Bd Vär L 1816 Prv W. 244; UUM IV 13; Edestam III 224
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Alm A J 1788 Stp VD L 1807 Läk W. 250; UUM IV 3; Sacklén III 334;
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Alm C H 1762 Stp Ros F 1783 Prv U 153 102; Matrikel ö. 15; Fant II 128
Almén C E A 1827 Pr Gbg R S 1846 Lär U 1751 f; U 1300 c 93; h 45
Almgren C P 1825 Stp GH R S 1847 Dsd U 1751 f; Palmgren 65; v 47
Almgren W O 1821 Stp VD J S 1846 Ämb U 1751 f;U 1100 c 46; v 46
Almqvist C ] L 1793 Stp Ros L 1810 Prv W. 258; UUM IV 46; SBL I 473
Almqvist J U 1778 Pr Ros L 1808 Prv W. 248; UUM III 321; Fant I 71
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Andersohn 0  F 1812 Bd Vg S S 1846 Ok U 1751 f; U 903 g 32; h 46
Anderson N J 1821 Bd ög I S 1846 Lär U 1751 f; Odén 484; v 46
Anjou C T 1823 Pr Ög J S 1846 Läk U 1751 f; Odén 493; v 46
Anjou J E 1828 Pr ög R S 1847 Ämb U 1751 f; Odén 504; h 47
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Arfvidsson N 1802 Stp VD R L 1819 Ämb W. 276; SBL II 174; SMK I 127; v 19
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Arosenius P 1758 Pr VD F 1786 Prv U 153 105; UUM III 181; Munckt. III 278
Arosenius P C 1798 Bg ö g R L 1818 Prv W. 274; Odén 392; h 18
Arrhenius C M 1790 Pr Vär L 1808 Ämb W. 254; Edestam III 126; Swalin 11
Arrhenius J G 1795 Pr Vär L 1817 Läk W. 269; UUM IV 77; Sacklén IV 519
Arrhenius 0 1797 Pr Vär J L 1818 Prv W. 273; UUM IV 94; Edest. IV 252; v 18
Arvedson A A 1794 Bg ö g S L 1822 Prv W. 284; Odén 380; v 22
Arvedson J F 1795 Bg ö g L 1816 Prv W. 267; Odén 263
Arwidsson A I 1791 Pr Fin L 1817 Ämb W. 271; UUM IV 114; SBL II 313
Arwidsson H I 1825 Stp VD J S 1846 Ämb U 1751 f; U 1100 c 76; h 46
Askelöf C E 1788 Pr ö g L 1808 Övr W. 253; UUM IV 41; Odén 351
Aspegren A G 1826 Stp R S 1846 Ämb U 1751 f; Odén 503; h 46
Asper J 1758 Bg ^ ng F 1783 Prv U 153 101; U 1603 a 263; Modin 85
Atterbom P D A 1790 Pr ö g L 1808 Lär W. 254; UUM IV 28; Odén 345
Aurivillius C E 1797 Stp Upl S L 1819 Prv W. 275 279; Anrep I 427; v 19
Axelson JE M v 1823 Stp Vg J S 1847 Övr U 1751 f; U 901 b 111; SBL II 511; v 45
Backe C P 1798 Pr Ög J L 1818 Dsd W. 273; UUM IV 94; Odén 382; v 18
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Backman C A 1794 Pr Vg L 1808 Ämb W. 254; UUM IV 44; Lundqvist III 146
Backman C J 1825 Stp Upl R S 1846 övr U 1751 f; SBL II 537; v 46
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Bahr, C F v 1830 Ad Små R S 1847 Ämb U 1751 f; Wilstadius II 8; h 47
Bandelin H W 1826 Stp Stm R s 1846 Ämb U 1751 f; U 500 b; Blackstadius 85; v 46
Barchaeus A G 1773 Stp VD L 1805 Prv W. 241; UUM III 316; Muncktell II 323
Barchaeus G W 1824 Stp VD R S 1847 Prv U 1751 f; U 1100 c 88; v 47
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Beckman P 1784 Pr Vg L 1806 Ämb W. 244; Lundqvist III 106
Bellander 0  R 1794 Stp VD S L 1821 Prv W. 281; UUM IV 81; Munckt. I 342; v 21
Benedicks N 1781 Ok Stm L 1805 Läk W. 243; UUM III 25; Sacklén V 21
Benz M 1781 Bg Sf L 1806 Ämb W. 261; UUM IV 36; 1300 a 169
Berg C 0  W 1826 Pr R S 1846 Lär U 1751 f; Palmgren 65; h 46
Berg F A de 1803 Stp o ? J L 1821 Ämb W. 280; Odén 394; v 21
Berg J E 1795 Bg Stm L 1816 Ämb W. 266; U 500 a; Blackstadius 23
Bergergren S G 1824 Stp ög J S 1846 Ämb U 1751 f; Odén 494; v 46
Bergfalk P E 1798 Pr SN J L 1818 Lär W. 273; UUM IV 100; SBL III 500; v 18
Berggren A 1787 Stp Gbg L 1812 Läk W. 260; UUM IV 23; Sacklén II 654
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Bergius 0  A 1799 Stp Vg R L 1821 Prv W. 280; Lundqvist III 219; v 21
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Bergman C H 1828 Bg Stm R S 1847 Prv U 1751 f; SBL III 646; h 47
Bergman G T S 1826 Pr Vg R S 1846 Lär U 1751 f; U 901 b I4 l;v46
Bergman I 1795 Stp Nor S L 1819 Prv W. 276; UUM IV 65; SBL III 605; v 19
Bergman J W 1796 Bg Stm L 1816 Ämb W. 267; U 500 b; Blackstadius 21
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Bergström E 1775 Stp Söd L 1805 Prv W. 242; UUM III 346; Ekstrand 10
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Bernegau G W 1802 Stp Stm R L 1818 W. 272; U 500 a; Blackstadius 27
Beskow F 1804 Bg SN R L 1821 Ämb W. 282; Lagerholm 385; Anjou 225; v 21
Beskow Fi 1802 Bg SN L 1817 Ämb W. 270; Lagerholm 375; Swalin 208
Betulander D 1791 Pr VD S L 1818 Lär W. 272; UUM IV 70; Munck. III 393; v 18
Beurling P J 1800 Bg Stm S L 1821 Ämb W. 283; SBL IV 94; Blackstadius 20; v 21
Bexell J G 1781 Pr Små L 1812 Prv W. 261; Wilstadius VII 25
Biberg N F 1776 Pr Bot L 1805 Lär W. 242; SBL IV; 133; Förtroendemän 481
Bielke A G 1800 Ad VD R L 1820 Ämb W. 278; UUM IV 97; SBL IV 297
Biesert N 1758 Stp Vär F 1783 Ämb U 153 102; Sjöström (Vär) 65
Billberg A 1814 Stp Stm S S 1846 Läk U 1751 f; Bruzelius I 97; v 46
Bjerkén PW a 1802 Ad Stm R L 1819 Dsd W. 276; Sjöström (Gbg) 333; v 19
Bjursten A Fl 1825 Pr Vg R S 1846 Lär U 1751 f; SBL IV 530; h 46
Björkman C F 1788 Bg Ros L 1815 Prv W. 263; UUM IV 45; Fant I 170
Björkman, C J 1824 Pr ÖP1 R S 1847 Ämb U 1751 f; 608 b 301; v 47
Blidberg P F 1784 Stp ög L 1806 Ämb W. 244; Odén 340
Blixén A 1791 Bd Vg R L 1820 Prv W. 278; Lundqvist III 202; v 20
Blom I R 1762 Pr Söd F 1782 Ämb U 153 99; UUM III 242; SBL V 7
Blommert A I 1825 Stp GH R S 1846 Ämb U 1751 f; Palmgren 65; v 46
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Boberg L E 1794 B g VD s L 1818 Prv W .  2 7 3 ;  UUM IV 81; Munck. III 165; v 18
Bodén 0 1792 Bd Bot L 1817 Lbr W. 270; Modin 216; Bucht II 15
Bodin C U/C G F 1787 U 153 106; Modin 131; U 603 a 210
Bodin J 1778 Bd SN L 1810 Prv W. 257; UUM III 359; Hagström I 252
Bodman C A 1794 Stp ö g L 1815 Ämb W. 263; Odén 374
Boethius J E 1789 Pr VD L 1812 Lär W. 260; SBL V 145; v 18
Bolin J J 1785 Pr Got L 1806 Prv W. 244; ; UUM IV 11; Lemke 267
Bolin N L 1826 Bg Got R S 1848 Övr U 1751 f; Nyberg 50; Kinberg 70; v 48
Bollsten J K 1823 Stp Stm J S 1846 Läk U 1751 f; Sacklén V 50; v 46
Boman 0  U 1823 Bg VD R S 1846 Lbr U 1751 f;U 1100 c 74; v 46
Boman P M 1825 Bg GH R S 1846 Hdl U 1751 f; Palmgren 66 ; v 46
Bonde F U 1774 Ad V 1791 Ämb U 155; Elgenstierna I 527; SBL V 381
Bonde G 1773 Ad V 1791 Ämb U 155; UUM IV 297; SBL V 392
Bonsdorff G 1762 Pr Fin F 1783 Lär U 153 102; UUM III 253; SBL V 439
BonsdorffJ G 1795 Stp Fin L 1817 Ämb W. 269; UUM IV 95; Carpelan (1903) 231
Borelius J 1772 Pr VD L 1807 Prv W. 248; UUM III 274; Muncktell I 388
Borelius J J 1823 Pr VD J S 1846 Lär U 1751 f; U 1100 c 57; v 46
Borgenstierna C 1790 Ad Stm L 1816 Läk W. 265; Sacklén II 472; Hildebrand 112
Borin L W 1828 Bd SN R S 1848 Prv U 1751 f; Lagerholm 434; v 48
Boström C J 1797 Bg Bot L 1817 Lär W. 270; Modin 216; SBL V 521
Boström L O 1794 Srp Bot L 1812 Ämb W. 259; Modin 209; U 1613
Brahe M 1790 Ad Stm L 1807 Mil W. 250; UUM IV 29; SBL V 736
Brandelius J C 1789 Stp Vg L 1807 Prv W. 250; Lundqvist III 140
Brannius F W 1780 Stp SN L 1806 Läk W. 244; SBL V 796

Z 1801 U 169 a: 1
Bratt B G 1791 Stp Stm L 1810 Mil W. 258; U 500 a
Braun C F E 1828 Stp SN R S 1846 Läk U 1751 f; Bruzelius I 135; h 46
Bredberg B G 1797 Bg Gbg L 1815 Ämb W. 263; UUM IV 60; SMK1458
Bredberg B M 1799 Bg Gbg J L 1821 Hdl W. 280; U 1300 a; Bonnier II 113; v 21
Bredberg C J 1802 Bg Gbg J L 1821 Dsd W. 280; U 1300 a; v 21
Bredberg 0 1790 Bd Vg L 1817 Lär W. 270; Lundqvist III 162
Bredman J 1770 Stp MJ L 1805 Lär W. 242; UUM III 297; SBL XI 166
Brink J 1824 Pr Vär R S 1848 Ämb U 1751 f; U 1500 d; Larsson 12; v 48
Brissman C L 1826 Stp Gbg R S 1847 Ämb U 1751 f; U 1300 c 88; v 47
Broberg A L 1777 Bg SN L 1807 Prv W. 247; UUM III 358; Muncktell I 444
Broberg C H 1829 Bg Stm R S 1847 Ämb U 1751 f; U 500 b; Blackstadius 88; v 47
Broberg J V 1825 Bg Stm R S 1846 Läk U 1751 f; Bruzelius I 140; h 46
Brodén J I 1820 Pr VD J S 1846 Lär U 1751 f; U 1100 c 39; v 46
Broling G 1766 Stp Ner F 1786 Ämb U 153 105; UUM III 252; SBL VI 337
Broman A J 1788 Pr Gbg L 1815 Prv W. 263; UUM IV 47; SBL VI 373
Broman A T 1825 Bg Stm J S 1848 Lär U 1751 f; Ljungberg II 164; h 48
Broman J G A 1825 Pr ö g J S 1847 Prv U 1751 f; Odén 493; v 47
Broocman C U 1783 Stp Stm L 1808 Lär W. 254; U 500 a
Brunnius J/E Pr Vb F 1787 Prv U 153 106; Bygd. IV 352; Westerl. III 596
Brändström J F 1794 Pr Upl J L 1819 Lär W. 277; UUM IV 65; Anrep 11 126; v 19
Brändström J J 1779 Pr Upl L 1805 Lär W. 242; UUM III 345; Anrep II 126
Buckau J W 1763 Stp SN F 1782 Ämb U 153 98; Matrikel ö. 25; Lagerholm 281
Buhrman P 1798 Stp Stm R L 1818 Ok W. 272; Modin 216; U 1613; v 18
Bundsen J F C 1802 Stp Gbg J L 1821 Ämb W. 282; Sjöström (Gbg) 233; v 19
Burenstam C R 1829 Ad SN R S 1849 Ämb U 1751 f; Lagerholm 442; v 49
Bursie 0  F 1817 Bg ö g J S 1847 Lär U 1751 f; Odén 467; v 47
Bågenholm F 1793 Stp Vär L 1815 Läk W. 264; Sacklén II 366 IV 307; Hildebr. 82
Bånge C 0 1792 Bg Vg L 1815 Läk W. 263; Lundqvist III 157
Bäckström A A 1793 Bg Bot L 1816 Lär W. 267; UUM IV 74; Bergman 31
Böcker H H 1778 Pr Gbg L 1806 Läk W. 245; UUM III 342; SBL VII 125
Börjesson J 1790 Bd Gbg L 1816 Prv W. 267; UUM IV 47; SBL VII 153
Calén C G 1757 Pr ög F 1783 Prv U 153 100; Odén 276
Calissendorff D J 1822 Bg Got J S 1846 Ämb U 1751 f; Nyberg 90; Gustafson 65; v 46
Callerholm C W 1803 Pr Fjä R L 1821 Lär W. 281; Berg 493; Ljungfors 197; v 21
Callerholm S J 1797 Pr Fjä S L 1821 Ämb W. 281; Berg 493; Ljungfors 196; v 21
Camitz M 1790 Stp Vär L 1810 Brp W. 257; Larsson 14: örnberg VII 144
Carisien G v 1786 Ad L 1807 Mil W. 251; UUM IV 40; Elgenstierna I 740
CarlbergJ C 1820 Pr Gbg J S 1846 Lär U 1751 f;U 1300 c 75; h 46
Carling J 1792 Stp Bot S L 1818 Dsd W . 2 7 3 ;  Modin 210; Bucht II 9; Förtr. 482
Carling 0 1787 Stp Nor L 1808 Lär W. 253; Modin 207; Bucht II 3
Carlquist L C A 1828 Stp Stm R S 1847 Ämb U 1751 f; Blackstadius 86; U 500 b; v 47
Carlson C J R 1801 Pr Vg R L 1821 Ämb W. 280; Lundqvist III 224; v 21
Carlsson C/C L 1812 W. 260; U 1100 b 245; Lagerholm 353
Carlstedt C F 1797 1C: i C : L 1818 Lär W .  2 7 3 ;  Odén 380; v 18
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Carlstrand E 1793 Bd Vär J L 1818 Prv W. 272; UUM IV 84; Edest. III 395; h 18
Carp C F 1798 Stp Fin L 1817 Mil W. 270; UUM IV 105; Lagus II 552
Casström N T 1797 Pr SN J L 1818 Prv W. 272; UUM IV 100; Hagstr. II 92, v 18
Casström S N 1763 Stp Upl F 1782 Ämb U 153 98; UUM III 157; SBL VII 660
Cederström C G 1830 Ad Gbg R S 1846 Läk U 1751 f; U 1300 c 95; h 46
Chierlin C A 1801 Stp Stm J L 1819 Ämb W. 276; örnberg XIV 41; Blackstatius 28
Chydenius C 1797 Pr Fin L 1817 Ämb W. 269; UUM IV 104; Lagus II 533
Cla[és]son C/C Z 1809 U 169 h: 1; SBL VIII 558; U 1300 a 172
Colliander S 1766 Pr Små F 1786 Prv U 153 105; Wilstadius VI 202
Colliander Z 1768 Pr Små F 1786 Läk U 153 105; Wilstadius VI 209
Collin F 1798 Pr Fin R L 1819 Dsd W. 275; Leinberg 126; Lagus II 562; v 19
Craelius C G 1793 Stp Kal L 1808 Mil W. 255; Engström 181
Croneberg H U 1830 Ad Vär R S 1846 Brp U 1751 f; Elgenstierna II 82; h 46
Cronstrand B 1794 Stp ö g L 1814 Lär W. 262; UUM IV 44; SBL IX 338
Cronstrand S A 1784 Stp ö g L 1807 Lär W. 250; UUM III 342; SBL IX 334
Dahl C 1753 Pr Vg F 1782 Prv U 153 94; Lundqvist II 301
Dahl C J 1778 Pr VD L 1806 Prv W. 246; UUM III 362; Muncktell II 112
Dahlberg J L 1817 Stp VD J S 1846 Läk U 1751 f;U 1100 c 12; v 46
Dahlgren J 1760 Stp ö g F 1783 Ämb U 153 101; Odén 283
Dahlman C S 1789 Ok Hel L 1807 Ok W. 250; UUM IV 38
Dahlström G J 1785 Pr Stm L 1808 Mil W. 253; UUM IV 26; SBL X 115
DalénJ E 1825 Stp Nor J S 1847 Lär U 1751 f; Bucht II 63; Scheutz 28; v 47
Dalman G H 1779 Ad L 1815 Lär W. 264; UUM IV 88; Elgenstierna VIII 153
Dalman J W 1787 Ad L 1815 

Z 1806
Lär W. 264; UUM IV 29; SBL X 83 

U 169 g: 2
Dalman L R N 1789 Ad Z 1806 Lbr U 169 g: 2; UUM IV 36; Elgenst. II 154 

U 1751 f; U 901 b 155; v 46Danelius C F 1824 Bg Vg R S 1846 Läk
De Geer C L 1800 Ad L 1816 Mil W. 267; UUM IV 98; Elgenstierna II 216
Dehlin.C J 1823 Stp ö g J S 1847 Lär U 1751 f; Odén 497; v 47
Delidén C 0 1800 Pr Bot L 1817 Lär W. 270; UUM IV 103; SBL XI 53
Delwig C A v 1826 Ad Små R S 1847 Ämb U 1751 f; Wilstadius VII 295; v 47
Didron J H 1784 Ad L 1805 Brp W. 242; Elgen. II 264; Almquist (Berg) 190
Dieden A V 1764 Ok Gbg F 1786 Ämb U 153 105; U 1300 a 142
Dillner J 1785 Pr MJ L 1808 Prv W. 253; UUM IV 10; Fant III 435
Djupenström P 1758 Pr MJ F 1782 Läk U 153 100; UUM III 201; Sacklén III 461
Djurklo N G 1829 Ad SN J S 1849 Ämb U 1751 f; SBL XI 301; v 49
Donner G N 1827 Bg Got R S 1846 Ämb U 1751 f; Nyberg 135; h 46
Dowertie L G 1825 Pr Vg R S 1846 Läk U 1751 f; U 901 b 145; v 45
Drakenberg G A 1784 Ad Vg Z 1804 Läk U 169 g: 1; Lundqvist III 120
Drysén A G 1792 Pr Stm L 1810 Ämb W. 258; Blackstadius 4; Hellström 451
Drysén J A 1826 Pr Stm R S 1846 Lär U 1751 f; Blackst. 80; Hellström 508; v 46
Drysén J S 1787 Pr Stm L 1808 Prv W. 253; UUM IV 11; Hellström 507
Dufva A W 1825 Stp Stm J S 1846 Ämb U 1751 f; SBL XI 497; v 46
Dufva J L 1788 Ad Små L 1810 Lär W. 256; Wilstadius VII 36
Dybeck C 1801 Pr VD R L 1818 Lär W. 273; UUM IV 107; Setterdahl 390, v 18
Döbeln N v 1802 Ad ö g J L 1822 Mil W. 284; Odén 404; v 22
Eckerbom K 1762 Bg Små F 1786 Ämb U 153 104; Wilstadius VI 195
Edholm C M 1825 Stp Nor R S 1847 Lär U 1751 f; Bucht II 66; Modin 254; h 47
Edholm E 1777 Stp MJ L 1807 Läk W. 250; UUM III 338; SBL XII 135
Edholm E O 1826 Ad Nor R S 1846 Ämb U 1751 f; Elgenstierna II 402; v 46
Edman J F 1763 Bg ö g F 1782 Hdl U 153 96; Odén 268
Edquist E 1822 Pr Vär J S 1846 Hdl U 1751 f; U 1500 d; Bonnier II 597; v 46
Ehrenborgh G v 1824 Ad Skå S 1846 Ämb U 1751 f; Elgenstierna II 421; v 46
Ehrengranat G A 1820 Ad Ys J S 1846 Läk U 1751 f; U 901 b 35; v 46
EhrenpohlW 1768 Ad Ög F 1786 Lbr U 153 106; Odén 295
Ekelund D 1793 Stp Vär L 1815 Läk W. 264; UUM IV 70; Sac. II 429; Hilde. 81
Ekelundh J E 1819 Bd Upl S S 1846 Prv U 1751 f; U 608 b; Nyström 46; v 46
Ekerman J 1769 Stp ö g V 1791 Ämb U 155; Odén 303
Ekeroth G S 1822 Stp Upl R S 1846 Ämb U 1751 f; U608 b 283; v 46
Ekman A W 1824 Pr Små J S 1846 Prv U 1751 f; Wilstadius VII 292; h 46
Ekman C 0 1823 Pr Små R S 1847 Ämb U 1751 f; Wilstadius VII 294; v 47
Ekmarck J U 1794 Pr SN J L 1818 Lär W. 272; Lagerholm 370; v 18
Ekmarck L A 1785 Pr SN L 1810 Ämb W. 255; UUM IV 1; SBL XIII 162
Ekmark C E 1784 Pr SN

Ner
L 1806 
Z 1801

Hdl W. 245; SBLXIIV 159 
U 169 a: 1

Ekmark C P 1781 Bg VD L 1805 Ok W .241; 1100 b 182
Ekmark F A 1826 Stp SN R S 1847 Ämb U 1751 f; Lagerholm 437; v 47
Ekmark L C 1776 Pr ö g L 1807 Lär W. 250; Odén 313
Elfström ] D 1802 Pr Kal R L 1821 Dsd W. 280; Engström 207; Olsson II 250; v 21
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Elgenstierna M 1827 Ad Upl J S 1847 Ämb U 1751 f; Elgenstierna II 559; v 47
Elgenstjerna N 1785 Ad Söd Z 1801 Läk U 169 a: 1; Elgenstierna II 558; Lagerh. 333
Elgström P 1780 Bd Små L 1807 Ämb W. 248; Wilstadius VI 279; SBLXIII 318
Elliot J 1799 Eg VD R L 1818 Läk W. 272; SBLXIII 360; v 18
Ellmin J 1797 Bd v g R L 1821 Läk W. 282; Lundq. III 231; SBL XIII 366; v 21
Enberg L M 1787 Bd Stm L 1806 Lär W. 243; UUM IV 10; SBL XIII 474
Eneberg E G 1794 Pr Fin L 1817 Ämb W. 269; UUM IV 95; Lagus II 493
Enequist C 1792 Eg Got L 1816 Läk W. 267; UUM IV 69; Lemke 85
Enequist L P 1796 Bg Got L 1816 Ämb W. 266; UUM IV 98; Nyberg 173
Enequist N T 1827 Pr Got R S 1846 Ämb U 1751 f; Nyberg 172; h 45
Eneroth P 0 1825 Stp Stm J S 1846 Lär U 1751 f; SBL XIII 526; v 46
Engelbrecht J F 1779 Stp Stm L 1806 Prv W. 243; Lagerholm 333; Fant I 486
Engeström G S v 1791 Ad L 1807 Mil W. 250; UUM IV 38; Elgenstierna II 582
Engeström L v 1827 Ad Upl R S 1847 Lbr U 1751 f; U 608 b 314; h 47
Engman E 1802 Bg Fin L 1817 Mil W. 269; UUM IV 97; Lagus II 553
Engström P J 1824 Bg GH J S 1846 Lär U 1751 f; Palmgren 63; v 46
Ericsson A G 1826 Pr VD R S 1847 Prv U 1751 f; U 1100 c 94; h 47
Ericsson H M 1826 Stp VD R S 1846 Brp U 1751 f; U 1100 c 82; v 46
Eriksson G 1789 Stp ö g L 1812 Läk W. 260; Odén 344
Erling J P 1779 Eg ö g L 1806 Prv W. 246; Odén 321
Essen R J v 1826 Ad Vg J S 1846 Lbr U 1751 f; 901 b 119; h 46
Eurén A 0 1821 Pr Nor J S 1847 Prv U 1751 f; Bygden II 118; h 47
Eurén G 1767 Pr Var F 1786 Ämb U 153 106; UUM III253; SBL XIV 669
Eurenius J L 1826 Bg Stm R S 1848 Lär U 1751 f; SBL XIV 682; v 48
Eurenius P L 1829 Bg Stm R S 1848 Ämb U 1751 f; SBL XIV 682; v 48; Blackst. 90
Evelius J G 1784 Stp Stm L 1805 Prv W. 242; Fant I 130; Blackstadius 2.
Fagrell C L J 1823 Pr Vg R S 1846 Dsd U 1751 f; 901 b 161; v 46
Fanlcrantz C E 1790 Pr VD S L 1820 Prv W. 278; SBL XV 19; v 20
Fahlenius C F 1764 Bg Var F 1783 Lär U 153 101; UUM III251; SBL XV 291
Fahlroth J A 1766 Eg Ner F 1785 Ämb U 153 103; Lagerholm 294
Fahnehjelm J W 1793 Ad L 1816 Ämb W. 267; UUM IV 33; Elgenstierna 634
Falander F D 1786 Eg Fin L 1806 

Z 1806
Hdl W. 244; UUM IV 16; SMK VIII 221; U 

169 g: 2; Elgenstierna VIII 692
Falck H 1791 Eg GH L 1816 Lär W. 266; UUM IV 27; Låstbom 22
Falk B H 1826 Stp Vär R S 1846 Ämb U 1751 f; U 1500 d; U lff74;h46
Falkenberg C/M Ad F 1783

Ämb
U 153 102; UUM III: 239; Elgenst. II 640

Falkenberg M 1774 Ad V 1791 U 155; UUM III 287; Elgenstierna II 642
Fallenius C M 1823 Eg ö g J S 1847 Läk U 1751 f; Odén 483; h 47
Fant A M 1763 Pr Fjä H 1791 Prv Hamberg (Hist) 67; Berg 388
Fant C J 1798 Pr Stm S L 1821 Lär W. 281; Blackstadius 21; SBL XV 338; v 21
Fant E M 1787 Pr Stm L 1812 Läk W. 260; Blackstadius 3; SBL XV 338
Fant G F 1768 Pr Fjä H 179 7 Prv Hamberg (Hist) 41; Berg 389
Fant M 1760 Pr Stm F 1782 Prv U 153 97; UUM III 147; Fant III 5
Fant S E 1790 Pr Stm L 1810 Ämb W. 258; Blackstadius 3; Fant I 109
Feilitzen 0  T F v 1820 Ad ög J S 1846 Lär U 1751 f; Odén 477; v 46; Tersmeden 42
Fineman C O 1792 Stp Vär L 1817 Prv W. 271; UUM IV 77; SBL XVI 36
Flach A F v 1793 Ad VD L 1814 Ämb W. 262; UUM IV 62; Elgenstierna II 711
Fleming C 1771 Ad H 1791 Ämb Hamberg (Hist) 36; UUM III 273

V 1791 U 155; SBL XVI 163
Flintenberg J D 1762 Eg Hel F 1786 Prv U 153 104; UUM III 214; SBL XVI 186

H 1786 Hamberg (Hist) 30
Floderus M 1766 Pr Upl F 1786 Prv U 153 104; UUM III 149; Fant II 249

H 1786 Hamberg (Hist) 30
Flodin N 1756 Eg Stm F 1782 Lär U 153 96; U 500 a; Matrikel öfver. 3
Flodman A F 1788 Stp MJ S L 1821 Läk W. 281: Sacklén III 249; v 21
Flodman J C 1794 Stp ög L 1820 Prv W. 279; Odén 373
Flodstedt L G 1798 Eg Vg J L 1819 Läk W. 276; Lundqvist III 176; v 19
Flodstedt 0  W 1800 Eg Vg J L 1820 Prv W. 277; Lundqvist III 176; v 20
Florén A 1826 Pr Vg R S 1846 Lär U 1751 f; U 901 b 158; h 46
Florén M 1797 Pr Vg R L 1819 Hdl W. 276; Lundqvist III 223; v 19
Florman C M 1826 Eg Vär R S 1846 Ämb U 1751 f; U 1500 d; Ulff74
FockAF 1787 Ad Vg L 1806 Ämb W. 246; UUM IV 23; Lundqvist III 122
Fondelius U J 1800 Eg Upl J L 1821 Prv W. 283; Nyström 372; h 21
Fontell C W 1794 Pr Fin L 1817 Läk W. 269; UUM IV 105; Carpel. (1903) 644
Forsbeck J P 1797 Eg ög L 1817 Ämb W. 270; Odén 376; U 822 204
Forsberg A 1825 Bd VD R S 1847 Lär U 1751 f; U 1100 c 86; v 47
Forsberg C P 1793 Eg Små J L 1819 Lär W. 276; Wilstadius VII 27; v 19
Forsberg O F 1766 Stp MJ L 1805 Lär W. 241; U 1606 b
Forselius C A 1802 Pr SN R L 1820 Ämb W. 278; Lagerholm 382; v 20

205



Forsell A 1785 Stp Vär Z 1808 Läk U 169 g: 2; U 1500 c; Larsson 28
Forselles B J a 1788 Ad Z 1800 Mil U 169 a: 1; UUM IV 30; Lagus II 465
Forselles J H a 1785 Ad Fin L 1805 

Z 1800
Ämb W. 242; SBL XVI 321; Förtroendemän 487 

U 169 a: 1
Forselles F H a 1819 Ad VD J S 1846 Brp U 1751 f;U 1100 c 45; h 46
Forsgård S S 1825 Ok Små R S 1847 Lär U 1751 f; Wilstadius II 1; v 47
Forslind C L H 1826 Pr VD R S 1846 Mil U 1751 f;U 1100 c 66; v 46
ForslöfP H 1799 Pr GH J L 1821 Prv W. 280; Palmgren 8; v 21
Forsman G 1760 Bg Vär F 1785 Ämb U 153 103; U 1500 a 249; Swalin 15
Fovelin S G 1782 Pr Små L 1808 Läk W. 252; Wilstadius VII 18; Sacklén IV 575
Fredin N A 1803 Bg Stm R L 1819 Ämb W. 276; Kleberg (Statskontoret) 86; h 19
Frescadius J A 1795 Bg Stm L 1815 Läk W. 264; Sacklén II 458; Hildebrand 92
Friberg F 1825 Bg Stm R S 1847 Ämb U 1751 f; U 500 b; Blackstadius 85; h 47
Friedenfelt C P 1823 Ad ö g J S 1847 Ämb U 1751 f; Odén 479; v 47
Frigelius P M 1795 Stp Kal L 1816 Prv W. 266; UUM IV 81; Olsson IV 195
Frigell A 1820 Bd Vg J S 1847 Lär U 1751 f; U 901 b 95; U 903 g 98; v 47
Friman T G N 1825 Pr Vg J S 1846 Ämb U 1751 f; U 901 b 98; v 46
Fris A L 1827 Bg Stm R S 1847 Ämb U 1751 f; örnberg IX 182; v 47
Frisell F F 1820 Stp Vär J S 1846 Hdl U 1751 f; U 1500 d; v 46
Frondin B 1765 Stp Upl F 1786 

H 1787
Ämb U 153 104; Biografiskt lexicon V 89 

Hamberg (Hist) 34; UUM III 128
Fryxell A 1795 Pr Vär L 1817 Prv W. 269; UUM IV 77; SBL XVI 591
Frändén P O 1823 Stp Nor J S 1847 Prv U 1751 f; Bygden I 164; h 47
Fröberg J P 1782 Bg VD L 1807 Prv W. 250; UUM IV 7; Muncktell 1131
Frölich D F 1788 Ad Vg Z 1805 Brp U 169 g: 2; UUM IV 29; Lundqvist III 129
Fåhraeus F E 1828 Stp Stm R S 1846 Ämb U 1751 f; Nyberg 208; h 46
Fåhraeus H 1827 Ad Stm R S 1846 Ämb U 1751 f; Nyberg 207; h 46
Fåhraeus 0  E 1796 Bg Vg Z 1810 Ämb U 196 h: 1; Lundqvist III 160
Fåhreus J 1763 Pr Got F 1783 Läk U 153 102; UUM III 222; Sacklén II 76
Fåhreus O E 1791 Pr Got L 1808 Ämb W. 252; Sjöström (Ble) 292; Nyberg 216
Fölsch v Fels C 1827 Ad Små R S 1847 Ämb U 1751 f; Wilstadius II; v 47
Gadolin J 1760 Pr Fin F 1782 Lär U 153 94; UUM III 227; SBL XVI 715
Gagnér L P 1791 Bg Vär S L 1818 Prv W. 273; UUM IV 62; Edest. III 313; v 18
Gahn J 1787 Stp Stm L 1807 Brp W. 249; Blackstadius 4; Anrep I 481
Gardell LTJ 1825 Stp Got R S 1846 Ämb U 1751 I; Gustafson 66; Nyberg 229; h 46
Gartz B C 1802 Stp & J L 1820 Ämb W. 278; Odén 394; v 20
Gartz C 1761 Bg ög F 1782 Ämb U 153 98; Odén 270; SBL XVI 747
Geijer B G 1792 Stp Vär L 1810 Ämb W. 256; UUM IV 48; Anrep II 242
Geijer C F O 1827 Stp Vär R S 1847 Ämb U 1751 f; Anrep II 276; v 47
Geijer E A 1822 Stp Vär J S 1846 Lär U 1751 f; Anrep II 235; h 46
Geijer E G 1783 Stp Vär L 1805 Lär W. 242; SBL XVII 10; Larsson 32
Geijer F W 1784 Stp Vär L 1805 Brp W. 242; UUM III 333; Sjöström (Vär) 85 

U 1751 f; U 1500 d; v 46Geijer J F 1823 Stp Vär J S 1846 Brp
Geijerstam J a 1763 Ad Vär F 1781 Brp U 153 92; UUM III 213; Elgenstier. III 36
Geijerstam 0  a 1800 Ad Vg J L 1818 Ämb W. 273; Lundqvist III 192; v 18
Genberg C J 1795 Pr Bot L 1817 Läk W. 270; Sacklén III 528; Hildebrand 111
Genberg J 1759 Pr Ang F 1783 Prv U 153 100; UUM III 214; Bygdén I 202 

U 1751 f; Kleberg (Arméförvaltn) 71; h 46Gestrin J V 1828 Bg Stm R S 1846 Ämb
Girelius J A 1780 Pr VD L 1805 Ämb W. 243; SMK III 47; Warholm II 91
Girelius L G 1788 Pr Vg L 1808 Läk W. 252; Lundqvist III 129

Z 1807 U 169 g: 2
Gnosspelius C A 1821 Pr Upl J S 1848 Prv U 1751 f; Nyström 483; v 46
Goés H E T 1790 Ad Z 1807 Lbr U 169 g: 2; UUM IV 38; Elgenstierna III 86
Gothén 0 1795 Pr Vär S L 1818 Läk W. 273; Sacklén III 271; Hildebr. 93; v 18
Gottskalk A 1797 Pr Fin L 1817 Lbr W. 269; UUM IV 102; Lagus II 525
Grafström A A 1790 Bg MJ L 1816 Prv W. 267; UUM IV 52; Bygdén IV 232
Grandien F A 1801 Stp Upl J L 1821 Ämb W. 280; U 608 b 99; v 21
Grandinson C A 1826 Stp Stm R S 1846 Ämb U 1751 f; örnberg I 79; Swalin 195; h 46
Granlund J N 1818 Pr Nor J S 1847 Lär U 1751 f; Buchtll 54; Modin 248; v 47
Granlund W 1795 Pr Fin L 1817 Läk W. 269; UUM IV 102; Lagus II 534
Granström F W 1827 Bg Stm R S 1847 Ämb U 1751 f; Swalin 93; SSKXI 343; h 47
Grape Z 1826 Pr Nor J S 1849 Prv U 1751 f; Bygdén IV 348; v 49
Grawallius C/C Pr SN L 1812 Prv W. 260; Hellström 593; Hagström I 345
G ra vander P O 1775 Bg SN L 1806 Prv W. 246; UUM III 345; Hagström I 254
G rave J H 1761 Bg VD F 1783 Brp U 153 102; U 1100 b 51; SBLXVII 251
Grenander E C 1774 Ok Vg L 1805 Prv W. 241; Lundqvist III 67; SBL XVII 265
Grenander J M 1824 Pr Vg J S 1846 Ämb U 1751 f; U 901 b 71; v 46
Grenholm P A 1824 Pr Nor J S 1847 Lär U 1751 f; Scheutz 41; h 47
Grevesmiihl, A 1789 B , Stm L 1808 Ämb W. 253 Blackstadius; örnberg II 151
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Grolander A 1791 Bd Vg S L 1821 Dsd W. 281; LundqvistUI 171; v 21
Grubbe S 1786 Ad Gbg L 1806 Lär W. 245; UUM IV 10; SBLXVII 351
Grundelstierna A 1789 Ad L 1807 Ämb W. 250; UUM IV 23; Elgenstierna III 190
Grönlund E J 1787 Pr Bot L 1814 Prv W. 262; Bucht II 7; Modin 210
Grönlund J U 1824 Pr Nor J S 1846 Amb U 1751 f; Buc. II 61; Alm. (Kom) 521; v 46
Guldbrandss. A 1819 Stp Kal S S 1846 Amb U 1751 f; Engström 239; v 46
G ullstrand P A 1825 Stp Vg R S 1846 Läk U 1751 f; U 901 b 135; v46
G ullstrand, 0  E 1827 Stp Vg R S 1846 Ämb U 1751 f; U 901 b 156; U 903 g; v 46
Gumaelius G W 1789 Stp SN L 1817 Prv W. 269; UUM IV 48; SBL XVII 407
Gustafson H 1823 Pr Got J S 1846 Hdl U 1751 f; Nyberg 235; Kinberg250; h 46
Gustafson H P 1818 Bg Got S S 1846 Prv U 1751 f; Nyberg 238; Lemke 452; v 46
Gyllenadler C S 1788 Ad L 1806 Ämb W. 244; UUM III 367; Elgenstierna III 221
Gyllenhaal H A 1830 Ad Vg R S 1847 Dsd U 1751 f; U 901 b 195; h 47
Gyllenhaal L H 1790 Ad Vg L 1805 Ämb W. 243; Lundqvist III 111

Z 1803 U 169 g
Gyllenskepp A G 1788 Ad Små L 1808 Ämb W. 252; Wilstadius VII 40
Gyllenstierna N 1789 Ad L 1806 Mil W. 244; UUM IV 30; Elgenstierna III 363

Z 1808 Christensson (Vetenskapen) 160
Gyllenstierna N 1826 Ad VD R S 1846 Lbr U 1751 f; U 1100 c 87; Ulff75;v46
Giinther C E 1799 Ad SN J L 1818 Ämb W. 273; UUM IV 108; SBL XVII 639; v 18
Gyzander L J 1803 Stp Gbg R L 1822 Prv W. 284; Skarstedt 250; v 22
Göransson S T 1826 Bg ö g R S 1847 Lär U 1751 f; Odén 509; h 47
Göransson Z 1823 Bd GH J S 1846 Lär U 1751 f; Palmgren 62; h 46
G ö trek P 1798 Bg ög I L 1822 Hdl W. 284; Odén 386; v 22
HaakJ H 1786 Bg SN L 1814 Ämb W. 261; Lagerholm 345
Haartman L G 1789 Stp Fin L 1806 Ämb W. 246; Leinberg 116; Lagus II 445
Haasum J H 1791 Ok Z 1805 Ämb U 169 g: 2; örnb. VI 292; Lewenhaupt 179
Haeggström O A 1828 Stp Stm R S 1848 Lbr U 1751 f; SSKXX 194; Blackstad. 88; v 48
Hagander J 1785 Bd Vg L 1807 Ämb W. 249; Lundqvist III 127
Hagberg J T 1825 Pr Upl J S 1846 Lär U 1751 f; SBLXVII 724; h 46
Haggren C J 
Haglund J B

1784
1794

Stp
Bg

SN
ög J

L
L

1812
1819

Lär
Prv

W. 261; Lagerholm 340 
W. 276; Odén 376; h 19

Hagström J E 1799 Stp Vg J L 1819 Ämb W. 276; Lundqvist III 199; v 19
Hagström J F 1824 Stp ö g J S 1846 Ämb U 1751 f; Odén 491; h 46
Hahr A C/A Stp SN L 1810

Ämb
W. 258; Lagerholm 353

Hallberg N C 1795 Pr SN J L 1818 W. 272; Lagerholm 362; v 18
Hallenberg A J 1798 Pr Got L 1817 Prv W. 270; UUM IV 102; Lemke 396
Hallencreutz S E 1787 Ad Upl L 1807 Ämb W. 250; UUM III 368; Elgenstierna II 426
Hallström I C 1826 Stp Stm R S 1846 Ämb U 1751 f; SBL XVIII 62; v 46
Hallström K E 1786 Pr ög L 1810 Prv W. 255; Odén 338
Hamberg C F 1826 Stp Vär R S 1847 Ämb U 1751 f; U 1500 d; Larsson 36; h 47
Hambn, J E 1800 Ok VD J L 1820 Ämb W. 279; U 1100 b 267; v 20
Hambraeus J 1829 Stp Got R S 1848 Ämb U 1751 f; Gustafson 67; Kinberg254; v 48
Hambraeus L 1826 Stp Got R S 1847 Dsd U 1751 f; Gustafson 67; Kinberg254; h 47
Hamilton G A K 1831 Ad Vg R S 1849 Lär U 1751 f; U 901 b 218; v 48
Hamilton H A 1802 Ad SN J L 1821 Ämb W. 282; SBL XVIII 106; v 21
Hamilton M C 1789 Ad L 1806 Lbr W. 246; UUM IV 21; Elgenstierna III 445
Hammaren C A 1827 Pr SN R S 1848 Ämb U 1751 f; Lagerholm 436; v 47
Hammargren L 1816 Bg Nor S S 1846 Lär U 1751 f; Bucht II 44; Scheutz 46; v 46
Hammarhjelm C 1787 Ad Vär L 1805 Brp W. 243; SBL XVIII 156; Larsson 36

Z 1801 U 169 a: 1
Hammarskjöld L 1785 Ad ög L 1806 Ämb W. 244; Odén 332; SBL XVIII 165
Hammarskjöld Å 1768 Ad ög F 1783 Ämb U 153 107; Odén 298
Hammarstrand S 1821 Bg Vg S S 1848 Lär U 1751 f; 901 b 27; h 48
Harlin A E 1794 Pr Bot S L 1819 Läk W. 276; Sacklén III 530; v 19
Hasselhun E 1787 Pr Bot L

Z
1812
1808

Läk W. 260; UUM IV 34; Sacklén II 705 
U 169 g: 2

Hasselhun O 1781 Pr Bot L 1806 Prv W. 245; UUM IV 8; Bygdén I 252
Hast H 1756 Stp Fin F 1782 Läk U 153 94; UUM III 198; Sacklén I 550
Hazelius C W 1803 Bg GH R L 1821 Ämb W. 282; Palmgren 11; h 21
Hazelius H A 1826 Stp GH R S 1847 Mil U 1751 f; Palmgren 66; v 47
Hedblad 0  U 1795 Ok VD L 1814 Ämb W. 262; U 1100 b 259
Hedendahl E 1765 Stp Stm F 1786 Prv U 153 106; UUM III 253; Fant II 249
Hedin G H L 1828 Stp Stm R S 1847 Ämb U 1751 f; Blackst. 87; SBL XVIII 460; v 47
Hedlund A T 1791 Bg Vg Z 1809 Läk U 169 h: 1; Lundqvist III 148
Hedrén S 1820 Pr Vär S S 1846 Prv U 1751 f; Edestam III 114; v 46
Heideman G B v 1823 Ad Små J s 1846 Ämb U 1751 f; Wilstadius VII 275; h 46
Heijkenskjöld C 1790 Ad Vär L 1805 Brp W. 243; UUM IV 24; SBL XVIII 542
Heijkenskjöld C 1792 Ad VD L 1810 Brp W. 258; UUM IV 36; Elgenstierna III 534
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Heijkenskjöld L 1784 Ad Vär L 1805 Mil W. 242; Larsson 38; Elgenstierna III 535
Helén L G 1824 Pr SN J S 1847 Lär U 1751 f; Lagerholm 428; h 47
Helling N P A 1825 Stp VD R S 1846 Ämb U 1751 f; U 1100 c 85; v46
Heilman F O V 1827 Stp Små R S 1847 Ämb U 1751 f; Wilstadius II 3; h 47
Hellstadius J T 1784 Stp Vg L 1810 Prv W. 255; Lundqvist III 120
Hesselgren M 1767 Pr Upl H 1794 Lär Hamb. (His) 41; SBL XVIII 749; Förtr. 439
Hessle B J 1826 Stp Vg R S 1846 Ämb U 1751 f; U 901 b 149; v 46
Hessle P J 1827 Stp Vg R S 1846 Ämb U 1751 f; U 901 b 150; h 46
Hierta C D 1758 Ad Vg F 1783 Lär U 153 100; Lundqvist II 307; SBL XIX 22
Hjerta F L 1803 Ad ög J L 1820 Ämb W. 279; Odén 278; v 20
Hjärne R 1815 Ad Gbg S S 1846 Övr U 1751 f; SBL XIX 153; v 46
Hoffman C 1757 Bg Stm F 1782 Dsd U 153 97; UUM III 203; U 500 a
Hofsten C J 
Hofverberg C F

1825
1783

Ad
Pr

SN
Nor

J S 1846 
Z 1809

Ämb
Läk

U 1751 f; Kleberg (Krigskollegii) 463; v 46 
U 169 h: 1; UUM IV 8; Sackfén IV 567

Hollander A G 1818 Pr Vg S S 1846 Lär U 1751 f; U 903 g 57; v 46
Holm C J 1818 Pr Nor S S 1847 Lär U 1751 f; Bygdén III 286; h 47
Holm G L 1826 Bg Stm R S 1846 Ämb U 1751 f; U 500 b; Blackstadius 85; v 46
Holm O 1758 Ok Gbg F 1787 Ämb U 153 107; UUM III 228; U 1300 a 137
Holmberg J J 1822 Bg Vär J S 1847 Prv U 1751 f; U 1500 d; h 47
Holmberg R W 1827 Pr Got R S 1849 Läk U 1751 f; Bruzelius I 388; v 49
Holm berger L M 1790 Pr ög L 1815 Prv W. 263; Odén 257
Holmgren C A 1824 Pr ög R S 1846 Lär U 1751 f; Odén 497; v 46
Holmgren E M 1793 Stp L 1815 Läk W. 264; Lundqvist III 158
Holmgren H J 1822 Pr ög S S 1846 Lär U 1751 f; SBL XIX 253; v 46
Holmquist C J 1824 Bg VD J S 1846 Ämb U 1751 f; U 1100 c 63; h 46
Holmqvist D E 1764 Pr Hel H 1786 Lär Hamberg (Hist) 34; Matrikel ö. 12
Holmstedt E W 1788 Stp Vär Z 1806 Brp U 169 g: 2; UUM IV 37; Sjöström (Vär) 93
Holmström H O 1784 Pr SN L 1807 Prv W. 250; UUM IV 13; SBL XIX 297
Holmström S A 1789 Bg Fjä L 1808 Mil W. 253; U 600 a
Horner E 1801 Stp Bot R L 1819 Ok W. 275; U 1613; Modin 219; v 19
Hornstedt C F 1758 Bg ög F 1781 Läk U 153 92; Odén 276
Hornstedt J A 1766 Bg ög F 1785 Ämb U 153 104; Odén 292
Hultén E P 1798 Bd Kal R L 1821 Läk W. 281; Engström 204; v 21
Hultgren 0  J 1827 Pr Små R S 1847 Ämb U 1751 f; Wilstadius II 2; v 47
Hultman C G 1826 Stp Vär J S 1846 Ämb U 1751 f; U 1500 d; v 46
Humble K 1823 Pr Upl J S 1847 Lär U 1751 f; U 608 b 277; v 47
Hwasser C A 1822 Pr VD J S 1846 Lär U 1751 f; U 1100 c 57; v 46
Hvasser G 1788 Pr VD L 1817 Prv W. 270; UUM IV 2; Muncktell I 93
Hvasser I 1790 Pr Upl L 1816 Lär W. 266; UUM IV 24; SBL XIX 513
Hvasser P 1797 Stp ö g J L 1818 Läk W. 273; Odén 380; v 18
Håkansson G O 1826 Stp Nor J S 1847 Prv U 1751 f; Bygdén III 348; h 47
HålénJ 0 1824 Stp GH R S 1849 Ämb U 1751 f; Palmgren 70; h 49
Hård C G 1790 Ad Vg L 1806 Ämb W. 246; Lundqvist III 130
Hård C J 1823 Ad Vg J S 1846 Ämb U 1751 f; U 901 b 19; h 46
Hård N F 1789 Ad Z 1807 Ämb U 169 g: 2; Elgenstierna III 725
Häggblad A 1827 Stp Nor I S 1846 Ämb U 1751 f; Kleberg (Statskontoret) 128; h 46
Häggmark E 1826 Pr Nor J S 1847 Läk U 1751 f; Wistrand I 356; h 47
Häggström A F 1789 Pr Bot Z 1809 Prv U 169 h: 1;UUM IV 28; Bygdén II 188
Häggström C 1829 Bg Nor R S 1848 Läk U 1751 f; Bruzelius I 420; v 48
Häggström E A 1787 Pr Bot Z 1809 Prv U 169 h: 1; UUM IV 28; Bygdén II 188
Häggström J 1791 Bg Bot L 1812 Ämb W. 259; U 1613; Modin 213
Häggström Z 1787 Pr Bot L 1810 Hdl W. 257; UUM IV 22; SBL XVII 708
Hällström L 1775 Pr Ges L 1805 Lär W. 241; UUM III 328; Fant II 27
Höckert F W 1798 Ok Fin R L 1820 Övr W. 277; Leinberg 123; Lagus II 555; v 20
Högman C 1818 Bd Vg J S 1846 Lär U 1751 f; U 901 b 54; 903 g 90; v 46
Högman C G 1799 Pr Vg R L 1821 Prv W. 281; Lundqvist III 227; v 21
Högman 0 1761 Pr Upl F 1782 Prv U 153 94; UUM III 209; Fant I 389
Högstadius J O 1829 Bg Got R S 1849 Lär U 1751 f; U 1700 c; Gustafson 68; h 49
Högström A 1813 Bd Nor S S 1847 Prv U 1751 f; Bygdén II 302; h 47
Högwall J G 1790 Stp Gbg L 1807 Ok W. 248; U 1300 a 169
Höijer B C H 1767 Pr VD V 1792 Lär U 156; UUM III 254; SBL XIX 693
Höijer J O 1775 Pr VD L 1805 Lär W. 241; UUM III 296; SBL XIX 692
Höjer C L 1796 Stp Stm S L 1819 Ämb W. 276; Blackstad. 11; SBL XIX 697; v 19
Höök C F C 1829 Stp Vär R S 1846 Läk U 1751 f; U 1500 d; Bruzelius I 423; h 46
Ihlström J 1761 Pr Upl F 1783 Prv U 153 103; Matrikel ö. 8; Fant I 317
Ihlström J E 1796 Pr Fjä J L 1818 Prv W. 274; Fant II 283; h 18
Ihre A E 1797 Ad L 1814 Ämb W. 262; UUM IV 72; Elgenstierna IV 7
Ihre L P 1790 Bg Got L 1808 Prv W. 258; UUM IV 41; Lemke 217
Indebetou C G 1801 Stp SN R L 1820 Brp W. 278; Lagerholm 383; SBL XIX 776
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Ingelgren, G 1782 Bd Små L 1808 Ämb W. 252; Wilstadius VII 27
Ipson C A 1785 Bg SN L 1810 Prv W. 258; UUM IV 25; Löthner 169
Isander L J 1787 Pr Upl L 1808 Mil W. 251; UUM III 371; Kjellander 34
Isander M N A 1789 Pr Upl L 1810 Prv W. 258; UUM III 371; Fant II 376
Isberg C U 1783 Pr ö g L 1810 Prv W. 258; Odén 337
Jacobsson N L v 1786 Ad SN L 1807 Ämb W. 250; Lagerholm 332; Elgenstierna IV 23
Johansson C H 1828 Stp SN J S 1847 Lär U 1751 f; Lagerholm 435; v 47
Johansson J 1792 Stp VD L 1810 Övr W. 258; UUM IV 13; SBL XX 275
Johansson J 1794 Bd Kal S L 1821 Prv W. 280; Olsson I 226; Engström 200; v 21
Julin J F 1798 Pr SN J L 1820 övr W. 279; Lagerholm 282; Lilja 331; v 20
Kalén M W 1822 Pr ög J S 1847 Lär U 1751 f; Odén 483; v 47
Kallsteius C J 1826 Stp Vär R S 1846 Ämb U 1751 f;U 1500 d; SSK XIII 512; h 46
Kallstenius J J 1786 Pr VD Z 1808 Läk U 169 g: 2; UUM IV 33; Sacklén II 470
Kantzow E B 1826 Ad Små R S 1846 Ämb U 1751 f; Elgenstierna IV 103; h 46
Kellström J N R 1826 Pr SN J S 1846 Lär U 1751 f; Lagerholm 431; h 46
Kellström N 1777 Bd SN L 1805 Prv W. 242; Lagerholm 329; Hagström IV 668
Kernell P U 1797 Pr ög J L 1818 Dsd W. 272; Odén 380; v 18
Keyser C J J 1821 Stp ög J S 1846 Lär U 1751 f; Odén 486; v 46
Kinberg J N 1801 Bg Got L 1817 Hdl W. 270; UUM IV 102; Nyberg 328
Kinberg L 1800 Bg Got L 1817 Läk W. 270; UUM IV 102; Sacklén IV 578
Kindström J F 1796 Bg VD J L 1821 Lär W. 281; Muncktell III 405; v 21
Kinnander I Fl 1786 Pr ö g L 1806 Prv W. 244; Odén 341; Westerlund II 410
Kinnander L Fl 1827 Pr ö g J S 1846 Prv U 1751 f; Odén 493: v 46
Kjellander B 1781 Pr Vg L 1806 Läk W. 246; Lundqvist III 83
Kjellander J 1779 Pr Vg L 1805 Prv W. 242; Lundqvist III 82
Kjellberg A 1781 Stp Vär L 1807 Prv W. 249; UUM IV 19; Edestam V 99
Kjellberg N G 1827 Stp Vär R S 1846 Läk U 1751 f; U 1500 d; Bruzelius I 461; h 47
Kjellberg S 1784 Stp Vär L 1810 Läk W. 257; UUM IV 25; Wistrand I 380

Z 1807 U 169 g: 2
Kjellin C E 1776 Stp Gbg L 1806 Prv W. 245; UUM III 330; SBL XXI 216
Kjellin E A 1783 Pr Vär L 1806 Mil W. 244; UUM IV 4; Edestam III 205
Kjellin J 1782 Bd Hel L 1805 Lär W. 242, 266; UUM IV 16; Lenner
Klingenstierna F 1792 Ad L 1810 Prv W. 257; UUM IV 1; Elgenstierna IV 156
Klingwall J 1786 Pr Got L 1810 Prv W. 257; UUM IV 30; Lemke 211
Knorring B W Fl 1798 Ad Upl L 1814 Ämb W. 262; UUM IV 85; Elgenstierna IV 224
Knös A E 1801 Pr Vg R L 1818 Prv W. 274; Lundqvist III 218; h 18
Knös C 1767 Pr Vg H 1786 Prv Hamberg (Hist) 30; Lundqvist III 25

V 1791 U 155
Knös O A 1756 Pr Vg F 1782 Lär U 153 99; UUM III 173; SBL XXI 404

H 1786 Hamberg (Hist) 29
Kolmodin I 1792 Pr Got L 1816 Läk W. 267; UUM IV 61; Wistrand I 401
Kolmodin L 1795 Pr Got L 1814 Hdl W. 262; UUM IV 61; Nyberg 360
Kolmodin O 1768 Pr Vg H 1798 Lär Hamberg (Hist) 42; Lundqvist III 18

V 1791 U 155
Koraen G F 1826 Stp Små J S 1846 Lär U 1751 f; Wilstadius VII 290; h 46
Kramer C V L 1793 Stp Stm L 1816 Ämb W. 266; U 500 a; Blackstadius 22
Kruse A L 1826 Bg Stm R S 1846 Ämb U 1751 f; SBL XXI 625; Blackstad. 81; v 46
Kröningssv. C G 1786 Ad Z 1803 Ämb U 169 g: 1; UUM IV 14; SBL XXI 655
Kullberg G 1776 Stp Vg L 1806 Prv W. 24b; Lundqvist III 73
Kullgren C A 1826 Bg Vär S 1846 Ins U 1751 f; U 1500 d; Larsson 49
Kumlien L 1826 Stp Vg R S 1846 Läk U 1751 f; U 901 b 172; h 46
Källgren J 1792 Bd L 1815 Prv W. 264; Lundqvist III 166
Könsberg L G 1786 Pr ög L 1807 Prv W. 251; Odén 345
Könsberg N M 1789 Pr Ög S L 1818 Prv W. 273; Odén 356; v 18
Könsberg S A 1827 Pr Ög R S 1847 Läk U 1751 f; Odén 505; v 47
Lagberg J O 
Lagerfelt A I G

1789 Bd SN J L 1818 Läk W. 272; Wistrand 1408; v 18
1829 Ad ö g R S 1847 Dsd U 1751 f; Odén 508; h 47

Lagergren C G 1823 Stp VD R S 1846 Ins U 1751 f;U 1100 c 85; h 45
Lagerheim C 1824 Ad Vg J S 1846 Ämb U 1751 f; U 901 b 86; v 46
Lagerheim G A 1788 Ad L 1808 Ämb W. 254; UUM III 365; SBL XXII 126
Lagerheim G W 1830 Ad Stm R S 1846 Mil U 1751 f; U 500 b; Blackstadius 87; h 46
Lagerhjelm G 1785 Ad Z 1802 Mil U 169 a: 1; UUM III 346; Elgenst. IV 477
Lagerhjelm P 1787 Ad L 1806 Brp W. 246; UUM III 346; SBL XXI 133
Lagerlöf B L C 1827 Pr Vär R S 1849 Lär U 1751 f; Scheutz 66; v 49
Lagerlöf M 1819 Pr Vär S S 1846 Läk U 1751 f; Wistrand I 411; v 46
Lagermark A 1822 Bd Små R S 1847 Prv U 1751 f; Wilstadius II 4; v 47
Lagerstråle G R 1798 Ad ö g J L 1818 Ämb W. 274; Odén 380; v 18
Lagerström C R 1825 Bg Stm R S 1847 Prv U 1751 f; Hellström 244; v 47
Lagrelius C E 1826 Pr VD R S 1847 Läk U 1751 f; U 1100 c 84; v 47
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Lagus W G 1786 Pr Fin L 1805 Lär W. 241; UUM IV; Leinb. 114; Hofberg 15
Lanng H 1787 Stp SN L 1810 Prv W. 255; UUM IV 31; Hagström II 125
Lalin C L 1790 Stp Vär L 1816 Prv W. 266; UUM IV 50; Edestam V 217
Lamberg G 1800 Bg Gbg L 1814 Hd! W. 262; UUM IV 82; SSK IV 483
Landgren C J 1817 Pr GH s S 1848 Prv U 1751 f; Palmgren 44; h 48
Landtmanson I S 1829 Pr Vg R S 1849 Lär U 1751 f; U 901 b 188; v49
Langenberg J/R Bg Vg Z 1810 Amb U 169 h: 1; UUM IV 38; Lundqvist III 138
Larsson J M 1816 Stp Vär S S 1846 Prv U 1751 f; U 1500 d; Larsson 50; v 46
Larsson L D 1788 Stp Vär L 1807 Amb W. 250; U 1500 c 74; Larsson 50
Larsson L M 1822 Bg Vär J S 1846 Lär U 1751 f; Scheutz 68 ; v 46
Larsson 0 1826 Bd Xs R S 1848 Prv U 1751 f; U 901 b 174; U 903 g 125; v 48
Laurenius L 1792 Pr Ög L 1816 Prv W. 267; Odén 359
Leffler C A 1823 Stp Gbg J S 1846 Hdl U 1751 f; Bonnier II 589; v 46
Leffler E D 1761 Bg VD H 1795 Prv Ham. (H) 41; UUM III 189; Mune. III 163
Leijer J G E 1823 Stp Vg J S 1846 Läk U 1751 f; U 901 b 79; v 46
Leijonhufvud G 1824 Ad Små R S 1846 Lbr U 1751 f; Wilstadius II 1; h 46
Leksell C M 1796 Bg VD S L 1820 Prv W. 279; UUM IV 88; Munckt. I 216; v 20
Leopold C A 1827 Stp Stm R S 1847 Prv U 1751 f; Hellström 181; v 47
Lewenhaupt A E 1826 Ad Vg R S 1846 Lbr U 1751 f; 901 b 164; v 46
Lewin C 1783 Bg VD L 1807 Läk W. 248; UUM III 366; Sacldén II 150
Levrén J 1784 Stp Ges L 1807 Läk W. 248; UUM III 369; Sacldén II 150
Lidén 0 1792 Bd Vär L 1817 Prv W. 269; UUM IV 63; Edestam IV 97
Lidin 0 1778 Stp MJ L 1806 Prv W. 246; Modin 187; Sacldén III 480
Lidman N R 1828 Pr ö g R S 1848 Amb U 1751 f; Odén 505; v 48
Lidman S F 1784 Pr ö g L 1806 Prv W. 244; Odén 330
Ligner F G 1827 Pr Vg R S 1846 Lär U 1751 f; U 901 b 162; v 46
Liljenstolpe A J 1825 Ad Små R S 1847 Amb U 1751 f; Wilstadius II 2; v 47
Limnelius N 1800 Bg Stm R L 1819 Amb W. 276; Grape, Ernst 553; v 19
Lindblad J A 1785 Bg SN L 1810 Lär W. 255; Lagerholm 343; Sacldén III 570
Lindblad L E 1826 Stp Stm R S 1846 Amb U 1751 f; U 500 b; Blackstadius 85; v 46
Lindblad M A 1821 Pr SN J S 1846 Lär U 1751 f; Lagerholm 425; v 46
Lindbom 0 1793 Stp Gbg L 1814 Läk W. 262; UUM IV 67; Sacldén III 485
Linde L G 1825 Bd Vär R S 1848 Amb U 1751 f;U 1500 d; U lff96;v48
Lindeberg C J 1815 Stp Små S S 1847 Lär U 1751 f; Wilstadius VII 244; v 47
Lindenström ] 1797 Stp X& R L 1819 Läk W. 276; Lundqvist III 205; v 19
Linder C W 1825 Bd ög R S 1846 Prv U 1751 f; Odén 502; v 46
Linder M 1792 Stp Fin L 1810 Brp W. 258; Leinberg 117; Carpelan (1942) 182
Linder T 1818 Pr Nor S S 1847 Lär U 1751 f; Bucht II 53: Modin 245; h 47
Lindeström G M 1798 Bg Fin J L 1821 Ok W. 280; Leinberg 122; Lagus II 683; v 21
Lindfors G H 1826 Stp VD J S 1847 Dsd U 1751 f; U 1100 c 74; v47
Lindgren A 1827 Stp Vg R S 1846 Lbr U 1751 f; U 901 b 177; h 46
Lindgren A 1828 Stp X& R S 1848 Amb U 1751 f; U 901 b 189; v48
Lindgren F J 1826 Stp ög R S 1847 Amb U 1751 f; Odén 498; U 801 c 184; v 47
Lindgren H G 1801 Bg Stm S L 1821 Prv W. 282; Blackstadius 23; Fant III 180; v 21
Lindgren J A 1826 Stp Upl R S 1848 Amb U 1751 f; U 608 b 312; v 48
Lindn C R 1826 Bg VD R S 1848 Amb U 1751 f; U 1100 c 84; v 48
Lindhagen C A 1823 Pr ö g J S 1846 Amb U 1751 f; Odén 486; v 46
Lindhult H G 1825 Pr Gbg J S 1846 Lär U 1751 f; Scheutz 72; v 46
Lindien P H 1794 Pr SN J L 1818 Amb W. 272; Lagerholm 369; v 18
Lindlöf C 1763 Bg Got F 1783 Amb U 153 101; Rosman 73; Gustafson 40
Lindroth J F 1789 Bg Upl S L 1819 Ok W. 276; U 608 b 63: v 19
Lindström C A 1816 Bd VD S S 1846 Ovr U 1751 f; U 1100 c 27; v 46
Lindström G 1829 Stp Got R S 1849 Lär U 1751 f; Nyberg 424; Lemke 481; v 49
Lindström J F 1827 Bg Got R S 1846 Lär U 1751 f; Nyberg 419; v 46
Lindström J N 1801 Bg Got L 1816 Läk W. 266; UUM IV 93; Wistrand I 462
Lindström M 1785 Stp Stm L 1808 Läk W. 253; Lundqyist III 91; Sacldén IV 607
Lindström P H 1799 Bg Got L 1816 Hdl W. 266; Gustafson 51; Nyberg 418
Linlblom S A 1824 Bg ög R S 1847 Prv U 1751 f; Odén 503; v 47
Linnarsson G 1800 Pr Vg R L 1819 Prv W. 275; Lundqvist III 217; v 19
Lithell C G 1787 Pr SN L 1814 Läk W. 261; UUM IV 44; Sacldén II 674
Lithner P 1825 Bd Nor J S 1847 Prv U 1751 f; Bygdén IV 129; v 47
Ljungberg C F A 1825 Pr VD R S 1847 Lär U 1751 f; U 1100 c 87; h 47
Ljungberg N W 1818 Bg Vär S S 1846 Lär U 1751 f; U 1500 d; Skarstedt 172
Ljungberg P A 1819 Pr VD J S 1846 Prv U 1751 f;U 1100 c 42; h 46
Ljungblom C A 1795 Stp Vg J L 1820 Läk W. 277; Lundqvist III 178; v 20
Ljungstedt C E 1823 Bg Stm R S 1846 Amb U 1751 f; U 500 b; Blackstadius 83; v 46
Lodin E O A 1825 Stp GH R S 1846 Ämb U 1751 f; Palmgren 63; v 46
Lodin, J G 1755 Stp Söd F 1783 Läk U 153 101; UUM III 211; Sacldén II 590
Lokrantz T G 1799 Pr Vg R L 1819 Prv W. 276; Lundqvist III 212; v 19
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Lokrantz J G 1823 Pr Vg R S 1846 Prv U 1751 f; U 901 b 173; h 46
Longberg A G 1826 Bd GH R S 1846 Dsd U 1751 f; Palmgren 66; h 47
Lovén J H 1827 Stp Stm R S 1846 Ämb U 1751 f; SBL XXIV 140; v 46
Lovén P A 1829 Stp Stm R S 1848 Ins U 1751 f; Anrep II 77; h 48
Lundahl D 1763 Pr Små F 1783 Läk U 153 100; Wilstadius VT 196
Lundahl J L 1786 Ok Ros L 1815 Lär W. 263; U 603 a 247
Lundberg J E 1823 Bg Stm R S 1846 Amb U 1751 f; U 500 b; Blackstadius 77; v 46
Lundberg O 1829 Bg VD R S 1848 Hdl U 1751 f;U 1100 c 100; v 48
Lundberger A E 1828 Stp Vg R S 1848 Läk U 1751 f; U 901 b 201; v48
Lundbergh C I T 1825 Stp ö g R S 1846 Läk U 1751 f; Odén 496; v 46
Lundblad G S 1827 Pr Vg R S 1846 Amb U 1751 f; U 901 b 163; h 46
Lundblad J 1797 Stp Vg J L 1818 Prv W. 273; Lundqvist III 195; v 18
Lundblad L J 1823 Pr VD R S 1846 Läk U 1751 f; U 1100 c 78; v 46
Lundblad S 1776 Bd Vg L 1806 Prv W. 244; UUM III 362; SMK V 104
Lundblad S 1789 Pr Vg L 1812 Prv W. 259; Lundqvist III 133
Lundborg C J 1792 Pr ö g L 1816 Läk W. 267; Odén 361
Lundeberg J C 1787 Pr Kal L 1814 Lbr W. 262; Olsson IV 86; Engström 180
Lundevall 0 1789 Bd Upl L 1810 Prv W. 259; UUM IV 44; Berg 618
Lundgren J A H 1823 Bg SN J S 1846 Ok U 1751 f; Lagerholm 429; n 46
Lundgren J E 1822 Pr SN J S 1846 Lär U 1751 f; SMK V 120; h 46
Lundn J H 1826 Bg Stm R S 1846 Mil U 1751 f; 500 b; Blackstadius 85; v 46
Lundin C J 1825 Bg Stm R S 1846 övr U 1751 f; SBL XXIV 319; v 46
Lundmark J D 1755 Pr Ner F 1781 Läk U 153 93; Lagerholm 284; Sacklén II 683
Lundstedt J 1793 Bd GH S L 1818 Lär W. 273; Lenner 146; SSKII 755; h 18
Lundström C H 1828 Bg Stm R S 1847 Ämb U 1751 f; SBL XXIV 395; h 47
Lundström G 1784 Stp VD Z 1800 Läk U 169 a: 1; U 1100 b 195
Lundvall C J 1775 Pr SN L 1806 Prv W. 244; UUM III 330; SMK V 165
Luthström G  J 1799 Bd ög R L 1818 Ok W. 272; Odén 388; v 18
Lutteman C F 1796 Pr ög L 1815 Prv W. 263; Odén 373
LybeckJ G 1826 Bg ö g R S 1846 Ämb U 1751 f; Odén 495; v 46
Lychou A 1766 Stp Stm F 1782 Amb U 153 99; U 500 a
Lychou N J 1821 Bg Stm J S 1846 Ämb U 1751 f; Blackst. 72; örnberg VI 253; v 46
LythH 1782 Pr Got L 1806 Prv W. 244; UUM III 371; Lemke 403
Lyth M 1821 Bg Got R S 1849 Prv U 1751 f; Lemke 443; v 50
Löfling M 1825 Bd Nor R S 1848 Prv U 1751 f; Bygdén II 367; v 49
Löfrnan G 1790 Stp Vär L 1808 Ok W. 254; UUM IV 22; LeijonhufVud 275
Löfvenberg J C 1819 Bg Got S S 1846 Hdl U 1751 f; Nyberg 482; v 46
Lönegren P S 1775 Stp Små L 1807 Prv W. 250; Wilstadius VI 250
Lönnberg A E 1800 Stp Bot J L 1821 Läk W. 281; Sacklén IV 398; Hildebr. 119; h 20
Lönnberg C J L 1828 Bg ög R S 1847 Lbr U 1751 f; Odén 510; h 47
Lönner F A 1822 Pr GH J S 1846 Prv U 1751 f; Palmgren 55; v 46
Lönroth K J 1826 Bg SN R S 1848 Lär U 1751 f; Lagerholm 437; v 48
Löthner C L 1824 Stp Vär J S 1846 Ämb U 1751 f; U 1500 d; Larsson 57; h 46
Löwenhielm C 1790 Ad Vär L 1806 Mil W. 243; U 1500 c 63; SBL XXIV 609
Löwenhielm G F 1826 Ad Upl R S 1846 Ämb U 1751 f; Elgenstierna V 129; h 46
Löwenhjelm S 1778 Ad Vär L 1805 Prv W. 242; UUM III 339; Fant I 224
Löwenstedt C F 1793 Stp Bot S L 1818 Läk W. 274; Bucht II 10; Modin 212; v 18
Löwenstedt W G 1796 Stp Bot L 1814 Ämb W. 262; Bucht II 14; Modin 214
Maechel F F 1823 Bg ö g J S 1846 Ämb U 1751 f; Odén 488; h 46
Malmquist P D 1823 Stp ög J S 1846 Ämb U 1751 f; Odén 486; h 46
Malmstedt A 1752 Stp Vär F 1783 Dsd U 153 102; Matrikel ö. 38; Larsson 58
Malmsten H G 1774 Stp Vg L 1805 Prv W. 241; Lundqvist III 71
Malmström C G 1822 Bg SN s S 1848 Lär U 1751 f; SBL XXV 31; h 48
Malmström P 1758 Pr VD F 1783 Prv U 153 101; UUM III 201; Muncktell II 410
Malmström P 1778 Bd ög L 1807 Lär W. 249; Odén 327
Manderström L 1774 Ad V 1791 Ämb U 155; UUM III 291; Elgenstierna V 158
Manderström L 1806 Ad Vg R L 1820 Ämb W. 278; Lundqvist III 224; v 20
Mannercrantz F ^ 1756 Ad F 1782 Läk U 153 97; UUM III 228; Elgenst. V 163
Marklin G 1777 Bd Bot Z 1807 Lär U 169 9: 2; UUM IV 17; Bografiskt 1. IX 42
Martin C R 1787 Stp Stm L 1808 Läk W. 253; Sacklén II 613; Hildebrand 92
Matthiaeson M 1758 Bg Kal F 1785 Prv U 153 104; Engström 138
Maule J 1790 Ad L 1808 Ämb W. 252; UUM IV 32; Elgenstierna V 208

Z 1807 U 169 g; 2
Mecklin J A 1761 Stp ög F 1786 Prv U 153 105; Odén 280
Meijer J Q 1824 Stp Nor J S 1847 Ämb U 1751 f; Bucht II 63; Modin 254; h 47
Meijerberg F R 1820 Stp Nor S S 1846 Dsd U 1751 f; Bucht II 56; Modin 246; v 46
Mellbin G A 1800 Stp Vg L 1817 Ämb W. 269; Lundqvist III 203
Mellin E 1784 Pr Vg Z 1807 Prv U 169 g: 2; Lundqvist III 121
Mesterton C B 1826 Bg Vär 1 S 1846 Läk U 1751 f; SBL XXV 432; v 46
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Metzén C G 1824 Stp ög J S 1847 Ämb U 1751 f; Odén 487; v 47
Meurling C 1787 Pr ö g L 1810 Prv W. 257; Odén 345
Meurling P J 1783 Pr ö g L 1808 Ämb W. 253; Odén 338
Milenius J W 1819 Pr VD S S 1846 Ämb U 1751 f; U 1100 c 23; v 46
Minear D 1786 Bd Upl Z 1800 Mil U 169 a: 1; U 608 b
Mobeck E E 1823 Stp Små R S 1847 Läk U 1751 f; Wilstadius II 7; v 47
Mobeck N 1782 Bd ög L 1808 Prv W. 254; Odén 336
Modigh WJ 1820 Stp Små S S 1846 Ämb U 1751 f; Wilstadius VII 251; v 46
Modin C A 1797 Eg MJ J L 1818 Ämb W. 273; Bucht II 16; Modin 195; v 18
Molander A 1800 Ok Got L 1817 Ämb W. 269; Gustafson 53
Monthén C F 1796 Eg SN J L 1819 Lbr W. 276; Lagerholm 373; v 19
Moosberg 0 1826 Eg Nor R S 1848 Ämb U 1751 f; Bucht II 66; Modin 254; v 48
Moqvist C J 1825 Eg Kal J S 1846 Lär U 1751 f; Engström 244; h 46
Morell J C 1754 Stp Ner F 1782 Prv U 153 96; Lagerholm 283
Morén E 1819 Pr Vär J S 1846 Prv U 1751 f; Ljungberg II 123; v 46
Morien E 1825 Eg Stm J S 1846 Ämb U 1751 f; Kleberg (Arméförvaltn); v 46
Morsing C A 1796 Stp SN L 1812 Ämb W. 261; Lagerholm 358
Murray C A 1785 Stp Stm L 1807 Hdl W. 248; SBLXXVI 84; Blackstadius 3
Myhrman G 1796 Stp Vär L 1817 Brp W. 269; UUM IV 98; Sjöström (Vär) 106
Mylén P N 1822 Bd Vär J S 1846 Prv U 1751 f; Edestam V 402; v 46
Myrén C G 1784 Stp SN L 1810 Prv W. 258; UUM III 30; Hagström IV 574
Myrén D J 1782 Stp SN L 1806 Lär W. 244; Lagerholm 336
Möller C F W 1826 Stp Vg J S 1847 Läk U 1751 f; U 901 b 117; v 47
Möller J A 1802 Stp Stm R L 1819 Hdl W. 274; U500 a; Blackstadius 29; v 19
Mörner A G 1773 Ad V 1791 Ämb U 155; UUM III 288; SBL XXVI 321
Naezen D E 1784 Stp Nor Z 1803 Dsd U 169 g: 1; UUM IV 17; Sacklén II 709
Nattsén A 1800 Eg J L 1821 Prv W. 280; Lundqvist III 217; v 21
Nehrman C G 1825 Stp R S 1847 Ämb U 1751 f; Odén 490; v 47
Nerén C H 1827 Stp ög» R S 1846 Läk U 1751 f; Odén 504; h 46
Netherwood C 1787 Ad Små L 1806 Ämb W. 244; Wilstadius VII 26
Nibelius G 1789 Pr VD S L 1818 Prv W. 272; SBL XXVI 578; v 21
Nicander C A 1799 Stp SN J L 1818 Ämb W. 274; SBL XXVI 585; h 18
Nilsson J P 1827 Bd ög R S 1847 Dsd U 1751 f; Odén 509; h 47
Norberg I 1797 Stp VD J L 1821 Ok W. 282; U 1100 b 271; v 21
Nordberg C A 1831 Pr Nor R S 1848 Lär U 1751 f; Bucht II 68; Modin 254; v 48
Nordblad I A 1801 Stp Stm J L 1818 Prv W. 272; Mune. III 126; Ljungb. I 174; v 18
Nordencreurz P 1824 Ad Små R S 1846 Ämb U 1751 f; Elgenstierna V 457; h 46
Nordenfalk J 1830 Ad ög R S 1849 Lbr U 1751 f; Odén 514; h 49
Nordenfeldt O 1790 Ad Vär L 1807 Brp W. 249; UUM IV 17; Elgenstierna V 462

Z 1803 U 169 g: 1
Nordenskiöld N 1792 Ad Fin L 1817 Ämb W. 270; UUM IV 109; Lagus II 506
Nordforss C 1796 Stp Stm L 1816 Ämb W. 267; Biografiskt 1. X 168; Blackstad. 17
Nordhammar J 1818 Pr GH J S 1846 Läk U 1751 f; Palmgren 52; h 46
Nordin C J/C J a Ad Bot L 1819 W. 275; Elg. V 510; Modin 215, 220; v 19
Nordin D 1778 Bd Små L 1806 Prv W. 244; UUM III 370; SMK V 511
Nordin J A 1825 Pr VD J S 1846 Prv U 1751 f; U 1100 c 79; Ljungb. I 59; v 46
Nordström E T 1831 Pr Upl R S 1848 Lär U 1751 f; U 608 b 317; v 48
Nordwall A L 1824 Pr ö g J S 1846 Lär U 1751 f; Odén 492; v 46
Norén C G 1825 Pr Vg R S 1846 Prv U 1751 f; 901 b 140; v 46
Norinder A G 1788 Pr Upl L 1810 Ämb W. 258; UUM IV 41; SBL XXVII 528
Norinder A V 1827 Stp Upl R S 1846 Lär U 1751 f; U 608 b 298; v 46
Noring A 1799 Stp Vg L 1817 Ämb W. 271; Lundqvist III 211; SBL XXVII 530
Norqvist G P 1793 Stp ög R L 1818 Dsd W. 272; Odén 384; v 18
Norrbom A D 1799 Eg Bot J L 1818 Ämb W. 272; Bucht II 18; Modin 218; v 18
Norström A F 1784 Stp SN L 1806 Ämb W. 246; Lagerholm 344
Norström 1 1796 Stp VD J L 1821 Prv W. 281; UUM IV 104; Ljungberg 144; v 21
Nyander D A 1764 Stp Små F 1787 Lär U 153 106; Wilstadius VI 201
Nyberg J U 1787 Pr Stm Z 1808 Läk U 169 g: 2; Blackstadius 9; Sacklén III 202
Nyblaeus J A 1821 Stp Upl J S 1846 Lär U 1751 f; SBL XXVII 658; v 46
Nyblaeus N F 1785 Stp Upl L 1810 Ämb W. 256; U 608 b 55; Örnberg VI 307
Nyman C A 1782 Stp SN L 1807 Lbr W. 250; Lagerholm 327
Nymansson O F 1814 Eg Vg S S 1846 Prv U 1751 f; 903 g 48; v 46
Odelberg A 1793 Pr VD S L 1821 Prv W. 281; Muncktell III 246; v 21
Odhelius E 1760 Pr Vg F 1782 Läk U 153 99; Lundqvist II 18
Odhner P H 1790 Pr Vg Z 1810 Prv U 169 h: 1; Lundqvist II 150
Olai A 1787 Bd Ög L 1817 Läk W. 269; Odén 354
Olbers J N 1798 Stp Vg L 1816 Ämb W. 267; Lundqvist III 205
Olde E M 1802 Stp Stm J L 1821 Lär W. 281; SMK V 622; Blackstadius 29; v 21
Oldenburg C C 1816 Stp SN I S 1846 Prv U 1751 f; Hagström IV 466; v 46
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Österman J 1791 Pr Gbg L 1816 Prv W. 267; UUM IV 42; Skarstedt 669
Otter N 1804 Borg Vg J L 1822 Ämb W. 283; Lundqvist III 206; v 22
Ouchterlony J 1794 Ad Stm L 1815 Läk W. 264; UUM IV 52; Sac. II 445; Hilde. 87
Oxenstierna A T 1823 Ad Stm J S 1846 Amb U 1751 f; U 500 b; Blackstadius 75; h 46
Pallin P G V 1819 Stp Vär J S 1847 Läk U 1751 f;U 1500 d; v 47
Palmaer H B 1801 Pr Ög R L 1820 Övr W. 279; Odén 396; v 20
Palmblad W F 1788 Stp ög L 1808 Lär W. 254; Odén 347; SBL XXVIII 589
Palmborg J 1782 Stp Gbg L 1808 Prv W. 252; UUM IV 5; Skarstedt 530
Palmstierna N F 1786 Ad y g L 1806 Mil W. 245; Lundqvist III 130
Pantzerhjelm B 1822 Ad Got J S 1846 Lbr U 1751 f; Gustafson 64; Tersmeden 146
Pasch G E 1788 Bg ög L 1816 Lär W. 267; Odén 353
Peresv. Morath F 1789 Ad Ög L 1808 Ämb W. 253; Odén 248
Petersson P J 1816 Bd Små S S 1846 Lär U 1751 f; SBL XXIX 144; SMK VI 87; v 46
Petré R F 1792 Stp Ges L 1808 Ok W. 255; UUM IV 21; Örnberg IX 372
Pettersson A 1798 Stp Gbg R L 1821 Övr W. 283; U 1300c 3; h 21
Pettersson J G 1787 Stp Små L 1808 Läk W. 252; Wilstadius VII 39; Sacklén IV 574
Pettersson N 1792 Bd S L 1818 Prv W. Edestam III 263; v 18
Pfeffer C H 1801 B g Stm J L 1821 Ämb W. 282; Blackst. 26; örnberg IV 208; v 21
Philipsson A 1826 Bg Gbg J S 1846 Ämb U 1751 f; U 1300 c 79; v 46
Pilgren S 1780 Bd Vg L 1807 Prv W. 249; Lundqvist III 120
Pipping F W 1783 Bg Fin L 1807 Lär W. 248; UUM IV 34; Lagus II 369
Pipping J G 1760 Bg Fin F 1781 Lär U 153 93; Leinberg 106; SMK VI 132
Pippingsköld J J 1792 Ad Fin S L 1818 Ämb W. 271; Carpelan (1954) 237; v 18
Piscator B R 1785 Stp Vär L 1807 Prv W. 249; UUM IV 17; Edestam II 82
Planander L A 1783 Pr ög Z 1805 Prv U 169 g: 2 ; Odén 334
Platen P P B v 1801 Ad ög R L 1818 Mil W. 274; Odén 391; v 18
Poignant P G E 1829 Stp ög R S 1847 Ämb U 1751 f; Odén 509; h 47
Polneimer C C 1782 Stp VD Z 1807 Ämb U 169 g: 2; UUM IV 31; Almq. (Bergs) 256
Pontén S B 1823 Pr Små J S 1846 Prv U 1751 f; Wilstadius VII 274; h 46
Porat O H v 1829 Ad Små R S 1847 Dsd U 1751 f; Wilstadius II 6 ; v 47
Post H A v 1822 Ad ö g J S 1846 Lär U 1751 f; Odén 481; h 46
Post S G v 1825 Ad ö g R S 1846 Ämb U 1751 f; Odén 492; v 46
Pousette C 1796 Stp Upl S L 1819 Lär W. 275; UUM IV 83; 83; Bergman 82
Printzensköld C 1824 Ad ö g R S 1847 Ämb U 1751 f; Odén 494; v 47
Prytz L H 1799 Ad Fin J L 1819 Ämb W. 277; UUM IV 114; Lagus II 158
Prytz L J 1789 Ad Fin L 1812 Läk W. 259; UUM IV 68 ; Lagus II 460
Psilander F C 1785 Stp Upl L 1805 Läk W. 243; UUM III 334; SacWén II 214

Z 1804 U 169 g: 1
Puke E A 1796 Ad L 1816 Ämb W. 267; UUM IV 103; Elgenstierna VI 78
Qviding P 1797 Stp Små L 1816 Ämb W. 266; UUM IV 95; Wilstadius VII 72
Raab A A 1793 Ad ög L 1812 Mil W. 260; Odén 356
Rabe B E 1824 Stp Vg J S 1846 Ämb U 1751 f; U 901 b 89; v 46
Rabe R A 1823 Pr Gbg J S 1846 Läk U 1751 f; U 1300 c 77; Bruzeli. II 660; h 46
Rabenius 0  M T 1823 Stp VD S S 1846 Lär U 1751 f; U 1100 c 24; v 46
Rahmström N L 1792 Bd Bot J L 1819 Läk W. 275; Bucht II 13; Bruzelius II 616; v 19
Ramsay A A 1830 Ad VD R S 1847 Ämb U 1751 f; U 1100 c 92; v 47
Ramsay A H 1797 Ad V g J L 1819 Brp W. 275; Lundqvist III 175; v 19
Ramsay J W 1827 Ad VD R S 1846 Hdl U 1751 f; Elgenstierna VI 147; v 46
Ramström C O 1791 Stp SN S L 1818 Lär W. 272; UUM IV 59; SBL XXIX 653; v 18
Rappe C A 1797 Ad Små L 1816 Mil W. 267; Wilstadius VII 63
Rebrén L 1748 Bg Stm F 1782 Prv U 153 95; Matrikel ö. 3; Fant I 377
Redin C A 1825 Bg Gbg R S 1846 Ämb U 1751 f; U1300 c 93; h 46
Reetz A J A 1827 Stp Små R S 1849 Ämb U 1751 f; Wilstadius 119; v 49
Regnér L 1746 Pr ög F 1782 Lär U 153 95; UUM III 139; SMK VI 228
Retzelius C Fl 1826 Stp Stm R S 1846 Ämb U 1751 f; U 500 a; Blackstadius 83; H 46
Reuter J 1792 Stp Vg L 1816 Lär W. 266; Lundqvist III 152
Reu terman C 0 1818 Pr Nor S S 1847 Läk U 1751 f; Bucht II 52; Bruzeli. II 675; h 47
Reuterswärd C 1824 Ad Små R S 1846 Ämb U 1751 f; Wilstadius VII 287; h 46
Rhedin P E 1788 Pr Gbg L 1816 Prv W. 267; UUM IV 42; Skarstedt 567
Rhén E B 1813 Pr Upl S S 1846 Prv U 1751 f; U 608 b 222; v 46
Ribbing B G 1785 Ad VD L 1808 Prv W. 242; UUM IV 22; Wenström 116

Z 1806 U 169 g: 2
Ribbing C C 1826 Ad ö g J S 1846 Ämb U 1751 f; Odén 492; h 46
Ribbing E 1831 Ad ög R S 1848 Mil U 1751 f; Odén 510; v 48
Riben C W 1790 Ad L 1810 Ämb W. 258; UUM IV 41; Elgenstierna VI 319
Richert J C E 1823 Stp Vg R S 1846 Ämb U 1751 f; U 901 b 130; v 46
Richter C J J 1831 Bg Stm R S 1849 Ok U 1751 f; U 500 b: Blackstadius 95; h 49
Ringqvist G 1791 Bd ög J L 1819 Prv W. 276; Odén 362; v 19
Rinman P U 1817 Bg VD S S 1846 Ok U 1751 f; U 1100 c 16; h 46
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Risell C 1765 Stp Söd F 1781 Ämb U 153 93; Lagerh. 298; Almqu. (Bergs) 262
Robsahm C H 1827 Stp Stm R S 1848 Ämb U 1751 f; Kleberg (Arméförvaltn) 315; v 48
Robsahm O A 1784 Stp Var L 1807 Läk W. 250; UUM IV 1; Sacklén II 441

Z 1807 U 169 g: 2
Rogberg C E J 1829 Pr Små R S 1847 Lär U 1751 f; Wilstadius II 8; h 47
Rogberg C G 1789 Pr Små L 1814 Prv W. 262; Wilstadius VII 36
Rogberg O E 1787 Pr Små L 1810 Prv W. 257; Wilstadius VII 26
Roman 0 1828 Stp VD R S 1848 Läk U 1751 f; U 1100 c 100; v 48
Romanson H W 1776 Pr Fin L 1805 Lär W. 241; UUM III 350; SMK 312
Ro os A W 1824 Pr Små R S 1849 Ämb U 1751 f; SBL XXX 329; v 49
Rosbeck M M 1786 Stp Små L 1807 Ämb W. 249; Wilstadius VII 16
Rosell J 1818 Bd Vg J S 1846 Lär U 1751 f; U 901 b 32; 903 g 82; v 46
Rosén G 1772 Pr Gbg V 1791 Prv U 155; UUM III 294; SMK VI 339
Rosén J J 1824 Stp Nor R S 1847 Ämb U 1751 f; Bucht II 67; UlfF67; h 47
Rosenblad P 1792 Bg Ros S L 1819 Prv W. 276; UUM IV 53; Nyström 79; v 19
Rosengren A F 1821 Bg Upl J S 1846 Lär U 1751 f; U 608 b 260; v 46
Rosenius G W 1820 Pr VD J S 1846 Ok U 1751 f; U1100 c 44; v 46
Rosenstein S v 1757 Ad Stm F 1782 Ämb U 153 95; UUM III 88; Elgenstier. VI 435
Rothoff E 1788 Stp SN L 1807 Ämb W. 248; UUM III 343; Elgenstierna VI 549
Rudbeck A 1793 Ad Vg L 1810 Mil W. 243; Lundqvist III 113
Rudbeck R C G 1825 Ad Vg J S 1846 Ämb U 1751 f; U 901 b 87; Elgenst. VI 580; v 46
Rudbeck T A 1789 Ad Vg L 1806 Mil W. 246; Lundqvist III 97
Rudberg F 1800 Stp Kal L 1816 Lär W. 266; UUM IV 90; SBL XXX 670
Runbom C L 1825 Stp Stm R S 1846 Lär U 1751 f; U 500 b; Blackstadius 85; h 46
Rundblom C F 1798 Stp Stm S L 1820 Prv W. 279; U 500 a; Blackstadius 24; v 20
Rundgren C H 1819 Bg S 1846 Prv U 1751 f; SBL XXX 721
RungJD 1763 Bg Stm F 1781 Läk U 153 92; UUM III 237; SMK VI 410
Rusén L E 1817 Pr Vär S S 1846 Lär U 1751 f; Westerlund I 330; v 46
Rutström C B 1758 Pr Stm F 1782 Lär U 153 99; UUM III 175; SMK VI 417
Rydberg A M 1820 Pr Upl J S 1846 Prv U 1751 f; Nyström 171; h 46
Rydberg G 1791 Bd Vg L 1815 Läk W. 264; Lundqvist III 159
Rydberg 0  S 1822 Stp Stm S S 1846 Ämb U 1751 f; SMK VI425; v 46
Rydén S 1796 Stp Gbg L 1816 Lär W. 266; UUM IV 94; Skarstedt 930
Rydin H L 1822 Bg Små J S 1846 Lär U 1751 f; SMK VI 435; v 46
Rydin J 1787 Bd Små L 1806 Prv W. 245; Wilstadius VII 29
Rydquist J E 1800 Bg Gbg R L 1820 Ämb W. 279; SBL XXX 111; v 20
Rådberg A F 1789 Stp Vg L 1806 Prv W. 246; Lundqvist III 119
Rådberg K F 1830 Pr X& R S 1846 Lär U 1751 f; U 901 b 176; h 46
RääfLF 1786 Ad ö g L 1806 Lbr W. 246; Odén 336
Rödholm C E 1789 Pr Vg L 1812 Prv W. 259; Lundqvist VI 132
Sacklén J F 1763 Bg Fin F 1783 Läk U 153 103; UUM III 248; SMK VI 462
Sahlin C Y 1824 Stp Vär I S 1846 Lär U 1751 f; SBL XXXI 266; v 46
Sahlin T G 1817 Stp Upl S S 1846 Prv U 1751 f; Nyström 382; v 46
Salander J G 1803 Pr Vg R L 1821 Lär W. 281; Lundqvist III 230; v 2 1
Salberg C H 1757 Stp Stm F 1781 Läk U 153 92; UUM III 126; Sacklén II 99
Salmenius A G 1780 Pr X& L 1805 Ämb W. 242; Lundqvist III 93
Sandahl D M 1820 Stp ö g J S 1846 Ämb U 1751 f; Odén 478; v 46
Sandberg G J 1828 Stp Vg R S 1848 Ämb U 1751 f; U 901 b 208; v 48
Sandelin C S 1825 Stp Vär J S 1846 Ämb U 1751 f; U 1500 d; Larsson 73; h 47
Sandelin C V 1822 Bg Vär J S 1848 Läk U 1751 f; Wistrand II 628; v 48
Sandelin F 1820 Bg Vär R S 1846 Läk U 1751 f; U 1500 d; Sacklén V 320; v 43
Sandström G G 1828 Bg GH R S 1846 Dsd U 1751 f; Palmgren 66; v 46
Schager F O 1825 Stp Små R S 1847 Ämb U 1751 f; Wilstadius II 6 ; v 47
Schagerström J A 1818 Stp Upl S S 1846 Lär U 1751 f; Nyström 15; v 46
Schagerström N 1785 Stp Ros L 1808 Läk W. 254; U 603 a 239; Sacklén III 152

Z 1800 U 169 a: 1. Hildebrand 91
Schantz C J T v 1828 Ad Små J S 1847 Lbr U 1751 f; Wilstadius II 3; h 47
Schantz M G v 1801 Ad Kal J L 1821 Ämb W. 280; Elgenstierna VI 713; v 21
ScharenbergJ P 1759 Stp Stm F 1782 Läk U 153 99; U 500 a; Levertin (Apotek) 1049
Scharp C 
Scheavin D M

1822
1780

Bg
Pr

Stm
VD

J S 1846 
L 1805

Hdl
Ämb

U 1751 f; U 500 b; Blackstadius 70; h 46 
W. 241; UUM III 328; Muncktell II 463

Schenson C O 1824 Bg Upl J S 1846 Lär U 1751 f; U 608 b 278; v 46
Schensson J 1784 Bg Vär L 1810 Ämb W. 256; UUM IV 23; Låstbom 58
Scheringson R 1759 Stp VD L 1806 Lär W. 1806; UUM III 250; Muncktell III 332
Scherini P H 1827 Pr ö g J S 1847 Prv U 1751 f; Odén 472; v 47
Schilling G A/O 
SchinkelJ F

Pr VD F 1787 U 153 106; Ekström 803; Muncktell II 102
1791 Ad Ges L 1807 Brp W. 248; SMK XI 551; Elgenstierna VII 17

Schough E F 1796 Stp Kal L 1816 Läk W. 270; Sacklén II 468; Engström 190
Schroder E A 1796 Pr Gbg S L 1819 Lär W. 275; UUM IV 79; SMK VI 575
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Schroder J H 1791 Stp VD L 1814 Lär W. UUM IV 58; SMK VI 577
Schröderheim G 1786 Ad Stm L 1808 Prv W. 253; UUM IV 26; Elgenstierna VII 55
Schröderheim J 1826 Ad Upl R S 1846 Amb U 1751 f; U 608 b 296; v 46
Schultz WE 1824 Bg ö g J S 1846 Prv U 1751 f; Odén 488; v 46
Schultzenhei. D 1788 Ad L 1806 Ämb W. 246; UUM IV 7; SMK VT 586
Schwan J G 1802 B g Kal L 1817 Hdl W. 270; Engström 196; SMK VI 588
Schönberg P 1784 Stp VD L 1808 Lär W. 255;U 1100 b 228
Sebell E L 1767 Bg Söd F 1785 övr U 153 103; Lagerholm 303; Hilleström 46
Sederholm E M 1828 Stp VD R S 1846 Brp U 1751 f;U 1100 c 79; h 45
SegerdahlT 1798 Ok Got L 1817 Hdl W. 269; Gustafson 53
Segerstedt A J 1763 Pr Söd F 1782 Prv U 153 99; UUM III 224; Sac. I 797; Hil. 54
Selander A 1782 Bd v g Z 1804 Prv U 169 g: 1; Lundqvist III 121
Selander E J A 1820 Pr Vg J S 1846 Dsd U 1751 f; U 901 b 34; h 46
Selander F B B 1830 Stp Vg R S 1848 Läk U 1751 f; Sjöström (Västgöta) 196; v 48
Selander P 1795 Bd Vg J L 1820 Prv W. 279; Lundqvist III 180; v 20
Selling S 1799 Stp Bot L 1817 Ämb W. 271; Bucht II 18; Modin 217
Setréus Olof 1821 Bd Vg J S 1846 Prv U 1751 f; U 901 b 110; v 46
Setterblad A E 1800 Pr Vg R L 1820 Läk W. 278; Lundqvist III 222; v 20
Setterblad S M 1798 Pr Vg J L 1820 Prv W. 279; Lundqvist III 210; v 20
Sevallius C G 1764 Stp VD F 1786 Prv U 153 105; UUM III 186; Ekström 837
Seven P N 1802 Pr ö g J L 1821 Amb W. 280; Odén 396; v 21
Shierman P 1794 Stp Gbg L 1816 Läk W. 265; UUM IV 67; Wistrand II 691
Sidren J 1763 Stp Upf F 1782 Prv U 153 100; U 608 a 221; SMK VII 4
Siktberg L J 1824 Bd Vär R S 1849 Övr U 1751 f; Lars. 74; Levert. (Idun) 163; h 47
Silfverschiöld N 1787 Ad Vg L 1805 Lbr W. 241; Lundqvist III 99
Silfverstråle G 1790 Ad VD L 1806 

Z 1807
Ämb W. 246; Elgenstierna VII 236 

U 169 g: 2
Silfverswärd C L 1827 Ad Små R S 1847 Amb U 1751 f; Wilstadius II 7; v 47
Sillén N J 1788 Stp Vär L 1815 Prv W. 264; UUM IV 50; Edestam III 25
Sillén N O 1823 Pr Vär J S 1846 Läk U 1751 f; U 1500 d; Bruzelius II 758; v 46
Silverstolpe F S 1769 Ad V 1791 Ämb U 155; UUM III 293; SMK VII 22
Silverstolpe G A 1772 Ad ö g V 1791 Prv U 155; Odén 306; SMK VII 21

L 1797 W. 36
Singjöl E 1771 Bg Gbg F 1787 Amb U 153 107; UUM III 272; SMK VII 13
Sjöbeck C F 1781 Bg Små L 1805 Läk W. 242; Wilstadius VI 267
Sjöberg E 1794 Bg SN J L 1818 Övr W. 273; SMK VII 45; v 18
Sjöbring P 1776 Bd Små L 1807 Lär W. 249; Wilstadius VI 279
Sjöbring P 1819 Bd Små S S 1846 Prv U 1751 f; Wlistadius VII 256; v 46
Sjögren G 0 1791 Bg Vg L 1815 Prv W. 264; Lundqvist III 123
Sjöstedt A 1789 Stp Vär Z 1801 Brp U 169 a: 1; U 1500 c 52; Larsson 75
Sjöstrand P O 1819 Pr Kal S S 1846 Läk U 1751 f; Engström 238; v 46
Sjöström Z 1797 Bg GH S L 1821 Dsd W. 281; Lenner 152; Thimon 17; v 21
Sköldberg M E 1765 Pr Ner F 1786 Ämb U 153 105; Lagerh. 299; Almqu. (Berg) 276
Sköldberg P B 1800 Pr SN R L 1819 Lär W. 276; Lagerholm 311; v 19
Smith J J 1801 Stp Gbg J L 1821 Läk W. 282; Wistrand II 720; Sack. V 343; v 21
Snellman C H 1823 Stp Små J S 1846 Dsd U 1751 f; Wilstadius VII 273; v 46
Sohlman P A F 1824 Bg SN J S 1846 övr U 1751 f; SMK VII 118; v 46
Sondén C F 1794 Stp Ög J L 1818 Amb W. 272; Odén 377; v 18
Sparre G A 1787 Ad L 1806 Ämb W. 245; UUM IV 18; Elgenstierna VII 399
Sparre P A 1828 Ad Vg R S 1847 Övr U 1751 f; Elgenstierna VII 421; h 46
Spens C G 1792 Ad Vg L 1806 Mil W. 244; Lundqvist III 111; SMKXII 150
Spens J M 1791 Ad Vg L 1805 Ämb W. 242; Lundqvist III 111
Sprinchorn G E 1780 Stp SN L 1805 Prv W. 242; UUM III 358; Warholm I 560
StaafAW 1821 Stp VD J S 1846 Prv U 1751 f;U 1100 c 63; v 46
Staaf O R 1828 Stp VD R S 1849 Ok U 1751 f;U 1100 c 109; h 49
StaelvH.O W 1802 Ad L 1820 Ämb W. 278; Elgenstierna VII 517
Stamberg A H 1759 Bg VD F 1783 Prv U 153 101; UUM III 217; Muncktell I 123
Starck D 1759 Pr Fin F 1781 Prv U 153 93; Lagus II 237; Akiander 23
Stare A F 1787 Pr SN L 1810 Dsd W. 256; Lagerholm 353; Lagus II 468
Steen C J 1761 Stp ö g F 1781 Brp U 153 92; Odén 277; Almquist (Bergs) 279
Stenberg H 1783 Pr Vär L 1807 Prv W. 249; UUM IV 2; Edestam V 216
Stenberg J E 1823 Stp Got J S 1846 Ämb U 1751 f; Gustafson 65; U 1700 c; v 46
Stenberij J A 1798 Stp Bot J L 1819 Ämb W. 276; Bucht II 17; U 1613; v 19
Stenhammar C 1783 Pr ög L 1805 Prv W. 242; Odén 331
Stenhammar J 1767 Pr ög V 1791 Lär U 155; Odén 292
Stenhammar J A 1788 Pr Ög L 1810 Prv W. 258; Odén 347
Stenhammar K 1782 Pr ö g L 1805 Lär W. 242; Odén 331

Z 1803 U 169 g: 1
Stenmark F 1823 Stp ö g ! S 1846 Hdl U 1751 f; Odén 483; v 46
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Steuch J H 1790 Ad Vg L 1808 Amb W. 253; UUM IV 28; Elgenstierna VII 605
Stierneld G A 1791 Ad SN L 1810 Ämb W. 259; UUM IV 57; SMK VII 226
Stigzelius L J 1762 Pr Fin F 1783 Lär U 153 102; UUM III 248; Lagus II 256
Stjernecreutz B 1786 Ad Ner Z 1800 Mil U 169 a: 1; Lagerh. 333; Elgenst. VII 633
Stjernstedt L 0 1826 Ad VD R S 1847 Mil U 1751 f; U 1100 c 93; v 47
Stockenström E 1792 Ad Små L 1807 Amb W. 250; Wilstadius VII 35
Stockenström E 1823 Ad VD J S 1846 Ämb U 1751 f; Elgenstierna VII 714; v 46
Storm S N 1768 Stp Gbg F 1787 Amb U 153 107; UUM III 277; Sjöst. (Gbg) 238
Strehlenert C R 1820 Bg Stm J S 1846 Ämb U 1751 f; Kleberg (Krigskollegii) 471; v 46
Strinnholm A M 1786 Stp Bot L 1810 Övr W. 257; UUM IV 45; SMK VII 272
Strokirk J P O v 1824 Ad Vg J S 1846 Amb U 1751 f; U 901 b 114; v 46;
Strokirk K 1790 Stp Ner L 1810 Amb W. 257; UUM IV 16; Anr. III 256; Sw. 212
Struve J B 1767 Bg Vg F 1785 övr U153 104; Lundqvist III 17
Stråle G H 1826 Ad Stm R S 1846 Hdl U 1751 f; SMK VII 277; v 46
Ström J 1824 Bd VD R S 1846 Prv U 1751 f; U 1100 c 75; h 46
Strömberg A T 1820 Pr SN J S 1846 Prv U 1751 f; Hagström I 190; v 46
Strömberg J E 1775 Stp SN L 1806 Prv W. 244; UUM III 318; Hagström I 388
Strömbäck C J 1821 Stp GH S S 1847 Ämb U 1751 f; Palmgren 55; v 47
Strömbäck P B 1819 Stp GH S S 1848 Ämb U 1751 f; Palmgren 54; h 48
StyffeK 1824 Stp Vg J S 1846 Ämb U 1751 f; U 901 b 70; v 46
Stål A F 1824 Stp Stm R S 1847 Läk U 1751 f; Bruzelius II 790; h 47
Stålhand J F 1804 Stp Stm R L 1821 Ämb W. 282; Edlund 202; Blackstadius 28; v 21
Stålhös D 1766 Pr Små F 1786 Läk U 153 106; Wilstadius IV 207
Stånggren G V 1799 Bg ö g J L 1821 Amb W. 282; Odén 397; v 21
Suber T I 1828 Bg ö g R S 1846 Brp U 1751 f; Odén 499; h 46
Sundbeck A 1762 Bg Vg F 1783 Ämb U 153; Lundqvist II 323
Sundberg A 1817 Bg Got S S 1846 Lär U 1751 f; Lemke 477; v 46
Sundberg E O 1797 Pr Bot S L 1819 Prv W. 275; Bygdén I 140; v 19
Sundblad A P 1828 Pr Vg R S 1848 Ämb U 1751 f; U 901 b 186; v48
Sundborg G A 
Sundel O

1794
1764

Pr
Pr

Vg
MJ

J L 1818 
H 1792

Prv
Ämb

W. 273; Lundqvist III 178; v 18
Ham. (Hist) 38; UUM III 262; Bygd. IV 60

Sundel S H 1826 Stp SN R S 1847 Prv U 1751 f; Flagström III 397; h 47
Sundin J C N 1828 Stp Stm R S 1846 Brp U 1751 f; SMK VII 333; h 46
Sundstrand P 1749 Pr Söd F 1782 Prv U 153 96; Matrikel ö. 23; Hagström II 102
Sundström C A 1829 Bg Stm R S 1849 Ämb U 1751 f; Kieberg (Kammarrev) 175; h 48
Sundwall J D 1823 Bd VD R S 1847 Prv U 1751 f; Ljungberg I 90; v 47
Sundwall M 1763 Bg ö g F 1782 Prv U 153 100; Odén 283
Sundvallson J 0 1817 Stp VD S S 1846 övr U 1751 f; SMK VII 338; v 46
Suneson C A 1796 Bd ö g J L 1818 Prv W. 272; Odén 379; v 18
Swartz C J 1800 Bg ö g J L 1818 Lbr W. 274; Odén 370; v 18
Swartz E 1787 Bg ö g L 1806 Ämb W. 244; Odén 326
Swartz E I 1798 Stp ö g J L 1820 Läk W. 278; Odén 375; v 20
Swartz J E 1762 Bg & F 1782 Ämb U 153 96; Odén 278; Almquist (Bergs) 285
Swartz O 1760 Bg ö g F 1782 Lär U 153 95; Odén 277; SMK VII 358
Swedborg J 1824 Bd Vg R S 1848 Lär U 1751 f; U 901 b 190; U 903 g 132; v 48
Svedéer J 1792 Stp ö g L 1815 Lbr W. 264; UUM IV 56; Setterdahl 382
Svedelius C F 1828 Bg VD J S 1846 Ämb U 1751 F; U 1100 c 74; v 46
Svedelius C J 1811 Pr VD S S 1846 Prv U 1751 f; Hagström III 565; h 46
Svedelius G 1826 Bg VD J S 1846 Ämb U 1751 f; U 1100 c 71; h 46
Svedelius J M 1779 Pr VD L 1806 Prv W. 244; UUM III 267; Muncktell II 232
Svedelius P G 1785 Pr VD L 1810 Prv W. 258; UUM III 318; Anrep I 309
Svedelius P P 1781 Pr VD L 1810 Prv W. 256; UUM III 278; Anrep I 304
Svedelius W E 1816 Pr VD s S 1846 Lär U 1751 f; SMK VII 368; v 46
Svedenstierna E 1765 Ad F 1781 Ämb U 153 93; UUM III 222; SMK VII 374
Swederus G 1796 Pr VD s L 1819 övr W. 276; SMK VII 375; v 19
Swensson C 1789 Bg Gbg L 1815 Prv W. 263; UUM IV 42; Skarstedt 158
Svensson J N 1818 Stp Got J S 1846 Prv U 1751 f; Lemke 339; v 46
Sydow J F v 1826 Ad Vg R S 1846 Ämb U 1751 f; U 901 b 171;Tersmed. 181; h 46
Säve C 1812 Pr Got S S 1846 Lär U 1751 f; SMK VII 412; v 46
Södermark A 1785 Stp Bot L 1814 Lär W. 262; UUM IV 22; Bucht II 3
Södermark P 1780 Stp Bot L 1808 Prv W. 254; UUM III 371; Bygdén III 92
Söderström C O 1823 Pr Got R S 1846 Prv U 1751 f; Lemke 333; v 46
Sörensson I U 1821 Pr Vg J S 1846 Lär U 1751 f; U 901 b 66; Scheutz 122; v 46
Taddel-Laurin H 1801 Bg Vg L 1817 Ok W. 268; Lundqvist III 200
Tannström N M 1777 Stp MJ L 1810 Lär W. 257; UUM III 336; SMK VII 455
Tegman E B 1785 Pr Fjä L 1808 Prv W. 253; UUM IV 7; Fant II 369
Tellin A 1825 Pr Vär R S 1846 Läk U 1751 f;U 1500 d; h 45
Tengmalm P G 1754 Stp Stm F 1782 Läk U 153 97; UUM III 172; Sacklén II 579
Tengström 11 1787 Pr Fin L 1806 Lär W. 245; UUM IV 24; Lagus II 441
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Tersmeden C R 1789 Ad VD L 1806 Ämb W. 246; UUM IV 23; Elgenstierna VIII 229
Tham C W A 1812 Ad ö g s S 1846 Lär U 1751 f; Odén 411; V 46
Tham P A 1774 Ad V 1791 Brp U 155; UUM III 277; SMK VII 447
Thelning C A S 1791 Bg Vg L 1815 Läk W. 264; Lundqvist III 162
Themp rander S 1779 Pr Vg L 1808 Ämb W. 252; Lundqvist III 79; SMK VII 501
Thengberg P A 1816 Pr Vg s S 1848 Lär U 1751 f; U 901 b 825; U 903 g 49; h 48
Theorell T A 1825 Pr Vg R S 1846 Prv U 1751 f; U 901 b 169; h 46
Thorberg A 1759 Stp Söd F 1782 Lär U 153 94; Lagerholm 290
Thorsander J 1777 Bd Gbg L 1808 Prv W. 252; Ekstrand 69; Skarstedt 1201
Thorselius C F 1824 Stp Upf R S 1848 Dsd U 1751 f; U 608 b 318; v 48
Thunberg P 1784 Stp Små Z 1800 Lbr U 169 a: 1; Vistrand 407
Torin C L J 1826 Pr Vg R S 1847 Lär U 1751 f; U 901 b 183;Warh. II 671; v 47
Torin C M 1793 Stp Vg L 1815 Hdl W. 264; Lundqvist III 179; Bonnier I 302
Torin J 1781 Stp Vg L 1812 Prv W. 260; Lundqvist III 103
Torsslow M U 1827 Stp Stm R S 1847 Lär U 1751 f; Blackstad. 87; SMK VIII 17; v 47
Tranaeus A P 1789 Pr Gbg L 1810 Prv W. 256; SMK VIII 30; Skarstedt 403
TranérJ 1770 Bd ög L 1808 Prv W. 253; Odén 312
Treffenberg N C 1825 Ad Vg J S 1846 Ämb U 1751 f; SMK VIII 31; v 46
Troii F R v 1790 Ad L 1806 Ämb W. 246; UUM III 303; Elgensti. VIII 363
Troii S V v 1798 Ad Fin L 1816 Ämb W. 270; UUM IV 89; Elgenstierna VIII 364
Trozelli P E 1824 Bg ö g J S 1846 Hdl U 1751 f; Odén 494; v 46
Trybom A P 1827 Bd ög R S 1847 Ämb U 1751 f; Odén 509; h 47
Trägårdh J S 1828 Stp Kal J S 1846 Mil U 1751 f; Sjöström (Kalmar) 141; h 46
Tunelius L C 1785 Stp Upl L 1810 Prv W. 256; UUM III 353; Muncktell III 222
Törnblom N O 1797 Bd VD J L 1821 Prv W. 281; Muncktell I 361; v 21
Törnebladh H R 1833 Ad VD R S 1848 Lär U 1751 f; SMK VIII 70; h 48
Törnebladh I 1828 Ad VD ] S 1847 Ämb U 1751 f;U  1100 c 85; v 47
Törneros A 1794 Stp SN S L 1819 Lär W. 276; SMK VIII 73; v 21
Törngren E L 1819 Stp VD J S 1846 Ämb U 1751 f; U 1100 c 40; v 46
Uggla K E H 1825 Ad Stm J S 1846 Ämb U 1751 f; U 500 b; Blackstadius 79; h 46
UhrJJ/PN Stp Ges F 1781 U 153 93; UUM III 196; U 700 b; Matr. 13
UlffO F 1821 Ad VD J S 1847 Ämb U 1751 f; U 1100 c 39; v 47
Ulfsparre C J 1825 Ad Små J S 1847 Lbr U 1751 f; Wilstadius VII 287; v 47
Ulfsparre F 1767 Ad H 1792 Ämb Ham. (Hi.) 38; UUM III 230; Elg. VIII 518
Ulfsparre F B 1802 Ad SN J L 1818 Ämb W. 272; Lagerholm 376; v 47
Ullgren O M 1785 Bg Fjä L 1806 Lär U 169 a: 1; U 600 a; UUM IV 78

Z 1805 W. 243
Ullström C W 1784 Stp SN L 1810 Läk W, 256; Lagerholm 341
Ullström J G 1777 Stp Ner Z 1803 Prv U 169 f; Lagerholm 330
Ulmgren P 1768 Pr Små F 1786 Prv U 153 105; Wilstadius VI 204
Utfall J A v 1800 Ad Gbg L 1816 Dsd W. 267; UUM IV 103; Elgenstier. VIII 582
Utfall J H v 1793 Ad Gbg L 1815 Ämb W. 264; UUM IV 70; Elgenstierna VIII 583
Wachtmeister C 1784 Ad ög L 1807 Lbr W. 250; Odén 328
Wachtmeister H 1828 Ad VD J S 1846 Ämb U 1751 f; U 1100 c 70; v 46
Wadner L A 1823 Bg ög J S 1846 Lär U 1751 f; Odén 488; v 46
Wahlberg L F 1786 Stp SN L 1810 Ämb W. 257; Lagerholm 347
Wahlbom C A 1766 Stp Kal F 1786 Prv U 153 106; Engström 146
Wahlbom J G 1803 Stp Kal R L 1821 Dsd W. 280; Engström 204; v 21
Wahlenberg G 1780 Stp Vär L 1805 Lär W. 242; UUM III 316; SMK VIII 143
Wahlström J E 1821 Bd Upl J S 1847 Lär U 1751 f; U 608 b 267; v 47
Wahlström J G 1822 Stp VD J S 1846 Prv U 1751 f;U 1100 c 63; v 46
Wahrenberg C F 1820 Bg GH S S 1847 Lär U 1751 f; Palmgren 53; h 47
Wahrenberg E R 1822 Bg GH J S 1846 Prv U 1751 f; Palmgren 57; v 46
Wahrend. A/A v Ad L 1806 Ämb W. 246; UUM 19, 31; Elgenstier. VIII 644
Wahrendorff C 1788 Ad Vär L 1807 Brp W. 249; Larsson 85; Elgenstierna VIII 645
Wahrendorff N 1794 Ad L 1812 Ämb W. 261; UUM IV 32; Elgenstierna VIII 644
Waldenström G 1825 Stp Nor J S 1847 Läk U 1751 f; Bruzelius I 884; h 47
Walheim C 1791 Stp Fin L 1810 Ämb W.,255; UUM IV 42; Lagus II 486
Wallenberg J A 1827 Pr ö g R S 1846 Ämb U 1751 f; Odén 503; h 46
Wallensteen J A 1829 Stp Stm R S 1848 Ämb U 1751 f; Kleberg (Kammarrev) 135; h 48
Wallensten J C 1794 Pr ö g J L 1818 Prv W. 273; Odén 368; v 18
Waller W 1821 Stp VD J S 1846 Dsd U 1751 f; U 1100 c 47; h 46
Wallgren J 1783 Bg Vg Z 1805 Prv U 169 g: 2; Lundqvist III 128
Wallin F 1824 Bd SN J S 1846 Prv U 1751 f; Hagström IV 675; v 46
Wallin J 1786 Pr Vg L 1810 Prv W. 256; Lundqvist III 18
Wallin T J 1830 Pr Vg R S 1849 Ämb U 1751 f; U 901 b 235; h 49
Wallman D S 1791 Pr ög L 1812 Dsd W. 260; Odén 360
Wallman J H 1792 Pr ög Z 1810 Prv U 169 h: 1; Odén 360
Wallquist E 1797 Pr SN ! L 1818 Lär W. 273; UUM IV 70; SMK VIII 208
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Wallquist S 1760 Pr Ner F 1783 Prv U 153 101; UUM III 222; Westerl. III 452
Wallstersson C J 1829 Pr GH R S 1849 Prv U 1751 f; Palmgren 69; h 49
Wallstersson P E 1827 Pr GH R S 1848 Lär U 1751 f; Palmgren 69; v 48
Walmstedt L E 1819 Stp SN J S 1847 Lär U 1751 f; Lagerholm 425; v 47
Walmstedt L P 1782 Bg SN L 1806 Lär W. 245; UUM IV 7; SMK VIII 211
Walter E W W v 1799 Ad Bot L 1817 Övr W. 270; Bucht II 18; Modin 217
Wangstelius A G 1796 Pr SN J L 1819 Ok W. 276; Lagerholm 378; v 19
Warenius S A 1800 Pr Gbg J L 1822 Lär W. 284; Sjöst. (Gbg) 371; Skarst. 959; v 22
Vassrin P A 1804 Stp ö g J L 1820 Brp W. 279; Odén 378; v 20
WedbergJ 0 1826 Bg Stm R S 1846 Ämb U 1751 f; SMK VIII 228; Blackstadius 81
Wendbladh M A 1822 Bg Upl J S 1846 Lär U 1751 f; U 608 b 269; v 46
WendtJPJ 1787 Bg Vg L 1815 Läk W. 264; Lundqvist III 163
Wengert J 1783 Bg Upl L 1810 övr W. 259; U 608 b 49
Wennersten A M 1798 Stp Vär L 1817 Prv W. 270; UUM IV 98; Edestam V 337
Wenström J 1767 Stp Upl H 1786 Ämb Hamberg (Hist) 30; U 608
Wersäll J 1795 Bd Vg J L 1821 Prv W. 282; Lundqvist III 211; v 21
Wessblad J W M 1820 Stp Upl R S 1846 Prv U 1751 f; Nyström 312; v 46
Wessén G 1783 Bg ö g L 1810 Lär W. 258; Odén 347
WessingJ E 1821 Ok VD J S 1846 Hdl U 1751 f;U 1100 c 65; h 46
Westelius H P 1757 Pr ö g F 1782 Prv U 153 95; Odén 273
Westerberg J 
Westerlina F

1760 Stp ö g F 1782 Mil U 153 98; Odén 267
1756 Stp Vär F 1782 Lär U 153 96; UUM III 176; Sjöström (Vär) 56

Westerstrand P 1785 Pr ö g L 1806 Ämb W. 244; UUM IV 17; SMK XIII 295
Westman J L 1822 Bg ö g I S 1846 Lbr U 1751 f; Wistrand II 850; v 46
Westman 0 1780 Ok Bot L 1806 Prv W. 244; Bucht I 122; Modin 137
Westness J M 1814 Stp Gbg S S 1846 Läk U 1751 f; Odén 489; h 46
Westring P C 1789 Stp ö g L 1808 Läk W. 253; Odén 346
Weström C A 1820 Stp Got J S 1846 Lär U 1751 f; Nyberg 638; Lemke 480; h 46
Wetterholm A 1760 Bd Stm F 1782 Ämb U 153 99; Matrikel öfver 5; U 500 19
Wetterling J 1778 Bd Små L 1807 Prv W. 249; Wilstadius VII 16
Wetterling O D 1801 Bg Gbg L 1816 Ok W. 267; U 1300 a
Wiberg C F 1813 Bg Stm s S 1846 Prv U 1751 f; SMK VIII 324; h 46
Wiberg S 1789 Bg Små L 1807 Ämb W. 249; Wilstadius VII 31
Vicken C G v 1825 Ad Vär J S 1846 Lbr U 1751 f; Elgenstierna VIII 768; v 46
Victorin F M 1823 Bg VD J S 1846 Ämb U 1751 f; U 1100 c 62; v 46
WideJ 1796 Bd Nor J L 1822 Lär W. 283; Bucht II 21; Modin 219; v 22
Widegren A P 1798 Stp ö g L 1817 Prv W. 270; Odén 383
WidegrenJ 0 1799 Stp ö g I L 1818 Lbr W. 272; Odén 383; v 18
Widegren P D 1784 Bg ö g L 1808 Prv W. 252; Odén 337
Widerholm E 1786 Stp SN L 1810 Lär W. 257; Lagerholm 344
Widmark E 1828 Pr Got R S 1848 Lär U 1751 f; Lemke 487; v 48
Widmark F 1828 Stp Nor J S 1849 Lär U 1751 f; Bucht II 68; Scheutz 139; v 49
Widmark N 1788 Bg Vär L 1806 Ämb W. 244; UUM IV 11; Örnberg VII 474
Wiemer A 1819 Bd ö g J S 1846 Lär U 1751 f; Odén 484; v 46
Wieslander M P 1822 Pr Små R S 1847 Läk U 1751 f; Wilstadius II 4; v 47
Wigert C A 1826 Stp Stm R S 1847 Brp U 1751 f; örnberg III 244; h 47
Wiggman J C 1802 Ok Kal R L 1819 Mil W. 276; Samzelius (Jäg) 406; h 19
Wijkander C 0 1826 Pr Stm R S 1846 övr U 1751 f; SMK VIII 366; v 46
Wijkaurin C F 1799 Stp Stm J L 1820 Ämb W. 279; Kleberg (Statskontoret) 55; v 20
Wijkman C 1795 Pr Ros L 1817 Ämb W. 270; U 603 a 251; SMK VIII 369
Wijkman J 1794 Pr Ros L 1812 Ämb W. 260; UUM IV 43; Fant I 152
Wikström J E 1789 Stp Vg L 1806 

Z 1807
Lär W. 246; Lundqvist III 131 

U 169 g: 2
Wikström J M 1823 Bg Vär J S 1847 Prv U 1751 f; Edestam III 344; v 47
Wikström J Z G 1827 Pr Nor J S 1848 Prv U 1751 f; Bucht II 66; Modin 253; v 48
Wikström M 1822 Bg Nor S S 1847 Ämb U 1751 f; Bucht II 61; Ulff 10; h 47
Wikström N C 1783 Stp Ges L 1806 Ok W. 244; UUM IV 16; Lenner 136
Wikström 0 1826 Bg Nor R S 1848 Lär U 1751 f; Bucht II 71; Modin 255; v 48
Willebrand R J 1789 Ad

ö g
L 1807 Mil W. 249; UUM IV 12; Elgenstierna VIII 790

Wimmermark S 1746 Pr F 1782 Lär U 153 99; Odén 249
Wimmerstedt A 1825 Stp ö g R S 1846 Prv U 1751 f; Odén 499; h 46
Wimmerstedt N 1787 Stp Kal L 1810 Prv W. 256; UUM IV 35; Olsson II 346
Winberg G 1777 Bg Stm L 1806 Lär W. 243; UUM III 323; U 500 a
Winbom J A 1791 Pr Upl L 1815 Prv W. 263; UUM IV 78; Fant III 179
Winter C G 1800 Stp Vg J L 1821 Ämb W. 280: Lundqvist III 219; v 21
Winter 0 1785 Bg Gbg L 1810 Prv W. 256; UUM IV 47; Hellström 272
Virgin C F S 1821 Ad Got J S 1846 Lär U 1751 f; Elgenstierna VIII 810; v 46
Virgin W U 1828 Ad Got R S 1847 Ämb U 1751 f; Elgens. VIII 813; Gustaf. 66; h 46
Wirsell J 1817 Bd Små 1I S 1847 Lär U 1751 f; Wilstadius VII 252; v 47
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Wittlock J A Z 1828 Bg Små R S 1847 Läk U 1751 f; Wilstadius II 8; h 47
WongAA 1823 Stp ö g J S 1847 Hdl U 1751 f; Odén 490
Wrangel F A 1786 Ad Z 1801 Ämb U 169 a: 1; UUM III 367; Biogra. XXI 163
Wrede C F 1798 Ad ö g L 1815 Ämb W. 264; Odén 376
Wretman F 1791 Stp VD L 1807 Hdl W. 251; UUM IV 31; Anrep II 385
Wretman F 1825 Bg VD J S 1846 Ämb U 1751 f; U 1100 c 76; v 46
Zachrisson L 1802 Stp Vg J L 1819 Ämb W. 276; Lundqvisc III 201; v 19
Zander E C 1823 Bg Stm R S 1846 Ämb U 1751 f; U 500 b; Blackstadius 83; v 46
Zantezon A E A 1825 Bg ö g R S 1847 Läk U 1751 f; Odén 502; v 47
Zegolsson J 1821 Bd Vär J S 1846 Prv U 1751 f; Edestam IV 270; v 46
Zeipel C F S v 1793 Stp Upl L 1816 Brp W. 266; SMK VIII 464; SSK XXVI 272
Zeipel E V E v 1823 Stp Upl J S 1846 Lär U 1751 f; U 608 b 279; v 46
Zetnelius H P 1825 Stp Stm R S 1846 Ämb U 1751 f; SMK VIII 467; Swalin 86; v 46
Zethelius L G 1790 Bg SN L 1805 Ämb W. 243; Lagerholm 245
Zethraeus A G 1828 Stp Stm R S 1848 Lär U 1751 f; SMK VIII 468; v 48
Zethrin P O 1799 Stp Upl R L 1819 Prv W. 275; Fantll 164; v 19
Zetterling P O C 1815 Pr Ög J S 1847 Dsd U 1751 f; Odén 470; v 47
Zetterstedt J E 1828 Stp VD R S 1848 Lär U 1751 f; Setterdahl 404; v 48
Zetterstedt P W 1783 Pr Ög L 1808 Lär W. 253; Odén 334
Zetterström C 1767 Bd MJ L 1798 Lär W. 52; UUM III 290; SMK VIII 473
Ziedner M 1785 Bd Små L 1816 Prv W. 266; Wilstadius VII 33
Zielfeldt CAR. 1827 Pr ö g J S 1846 Ins U 1751 f; Odén 496; h 46
Zimmert S G 1793 Bg Kal L 1816 Läk W. 266; UUM IV 73; Sac. III 488; Hild. 88
Zweigbergk J A v 1824 Ad Vg R S 1846 Prv U 1751 f; U 901 b 147; Wikström 220
Åberg A J 1823 Stp Vär J S 1846 Ämb U 1751 f;U 1500 d; Ulff64;v46
Åberg P V 1825 Stp ö g R S 1847 Prv U 1751 f; Odén 501; v 47
Ågren A G 1787 Stp Vär L 1807 Läk W. 249; Larsson 92; U 1500 c 73
Ångren C G 1788 Bd Vg S L 1818 Prv W. 273; Lundqvist III 141; v 18
Åkerhielm S O F 1802 Ad Vg R L 1820 Lbr W. 278; Lundqvist III 209; v 20
Åkerman A 1802 Stp Gbg J L 1821 Brp W. 282; SSK XX 429; Almquist (Berg) 304 

W. 263; UUM IV 88; SMK VIII 504Åkerman F 1800 Stp Gbg L 1815 Ämb
Åkerman J E 1787 Pr SN S L 1818 Läk W. 272; Lagerh. 361; Wistrand II 913; v 18
Åkerman N C P 1829 Bg Vg R S 1846 Ämb U 1751 f; U 901 b 167; h 46
Åman L A 1825 Stp Ög R S 1846 Läk U 1751 f; Odén 497; v 46
Ångström C A 1821 Pr Nor J S 1846 Lär U 1751 f; SMK VIII 512; v 46
Ångström J 1813 Pr Nor J S 1846 Läk U 1751 f; SMK VIII 511; h 46
Ählström E L A 1822 Bg ög J S 1847 Övr U 1751 f; Odén 489; v 47
ÄlfEP 1765 Pr ö g F 1782 Prv U 153 98; Odén 288; SMK VIII 521
ödman M 1793 Pr Gbg L 1816 Ämb W. 267; UUM IV 83; SSK XIV 851
ödman P J 1792 Pr Gbg L 1816 Amb W. 267; UUM IV 69; SSK XIV 850
öfverberg H J 1802 Bg Stm R L 1821 Prv W. 282; Blackstad. 29; Wenström 192; h 21
Öländer P M 1825 Stp ö g J S 1847 Ämb U 1751 f; Odén 496; v 47
öquist F 
örbom A G

1821 Stp ö g J S 1846 Ämb U 1751 f; Odén 493; v 46
1825 Stp GH R S 1846 Lär U 1751 f; Palmgren 64; v 46

örtenblad C 1791 Pr Vär J L 1818 Prv W. 273; UUM IV 72; Edestam I 228
örtenblad C T 1817 Pr Vär S S 1846 Prv U 1751 f; Edestam V 165; v 46
östling C J 1818 Bg Nor S S 1847 Prv U 1751 f; Bucht II 52; Scheutz 145; h 47
östling P E 1788 Stp Ges L 1807 Mil W. 248; U 700 b; Palmgren 138
östman J P 1761 Stp Gbg F 1786 Läk U 153 106; U 1300 a; Sjöström (Gbg) 221
östmark P I 1789 Bg Ros L 1812 Läk W. 260; UUM IV 24; Sacklén II 164

Samtliga handskrifter finns på UUB. Till skillnad från i brödtextens fotnoter anges inte författare till bio
grafiska artiklar i SBL och SMK i bilagan. F s = faderns ståndstillhörighet. N = studentnation. St = status i 
studentnationens hierarki. L b = levnadsbana. Ad = adlig. Pr = Präst. Stp = ofrälse ståndsperson. Bg = borgare. 
Bg = bonde. Stm = Stockholms nation. Upl = Uplands nation. Fjä = Fjärdhundra nation. Ros = Roslags 
nation. Ges = Gästrike nation. Hel = Hälsinge nation. GH = Gästrike-Hälsinge nation, ö g  = Östgöta nation. 
Vg = Västgöta nation. Söd = Södermanlands nation. Ner = Nerikes nation. SN = Södermanlnds-Nerikes 
nation. VD = Västmanlands-Dala nation. Små = Smålands nation. Gbg = Göteborgs nation. Kal = Kalmar 
nation. Vär = Värmlands nation. Nor = Norrlands nation. Ång = Ångermanländska nation. Vb = Väster
bottniska nationen. Bot = Bottniska nationen. MJ = Medelpado-Jämtländska nationen. Got = Gotlands 
nation. Fin = Finska nationen. Skå = Skånska nationen. R = recentior (eller lägre). J = Junior. S = senior. Prv = 
prästvigd. Lär = lärare (ej prästvigd). Ämb = civil ämbetsman. Läk = läkare. Mil = militär. Brp = Brukspatron. 
Lbr = lantbrukare utan tjänst. Insp = inspektörer, förvaltare. Hdl = handlande, fabrikörer, hantverkare. Övr = 
övrig. Ok = okänd. Dsd = död som student. W. = Wiberg 1958. v/h = F ö rteck n in g  öfver... el. UpsaLa A c a 

dem ies... vårterminen/höstterminen.
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2 . Förkortningar

FNP Finska nationens protokoll
H T H istorisk T idskrift
Katalog v/h Förteckning öfver... el. Upsala Academies__ höst/vårterm inen
KB Kungliga biblioteket
KVA Kungliga vetenskapsakademien
RA Riksarkivet
SBL Svenskt biografiskt lexikon
SFO Studenterna i Franciskanerorden
SLS Studenterna i Upsala läsesällskap
SLÅ Svenska Linnésällskapets årsskrift
SMK Svenska m än och kvinnor
SSF Studenterna i Studentföreningen
SSK Svenska släktkalendern
SSLF Skrifter utgivna av svenska litteratursällskapet i Finland
SZS Studenterna i Zoophytolithiska sällskapet
USB Universitetets studentbestånd
UUB Uppsala universitetsbibliotek
U U M Upsala universitets matrikel
V D N P Västm anlands—Dala nations protokoll
Ö N P Ö stgöta nations protokoll
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Käll- och litteraturförteckning

O tryckta källor

Riksarkivet (RA)
Ericsbergs arkiv:

A u to grafsam lingen , volym  105 och 206.
E sp lu n d a  arkiv:

Brev till A d o lf  G ö ran  M ö rn e r , volym  1:151.
Lovénska släktark ivet:

Brev till Lars Jo h an  Lovén, E  6745.
R o sen ste in -T ersm ed sk a  sam lingen :

Brev till Sam uel von R osenste in , E 5197.

Kungliga biblioteket (KB)
Vo 13. A n teck n in g ar rö ran d e  F ran c isk an e r-O rd en  (e tt h e m lig t sällskap i U p psala  

u n d e r  1780-1790-talen). Av F. A. D ah lg ren .

Kungliga vetenskapsakademien (KVA)
Brev till J. H . a fF o rse lle s  från F. A. W rangel.
Brev till J. H . a fF o rse lle s  från J. W . D a lm an .
Brev till J. H . a fF o rse lle s  från G . L agerhjelm .
Brev till J. H . a fF o rse lle s  från L. R. N . D a lm an .
Brev till J. W . D a lm an  från J. H . a fForselles.
Brev till J. W . D a lm an  från  F. A. W rangel.
Brev till G . L agerhje lm  från  J. H . a fForselles.

Uppsala universitetsbibliotek (UUB)
G 70 j. B rev till V. S. C . afF orse lles.
G  170. Brev till G . M ark lin .
T i  da. R u n d g ren s  håg k o m ste r 1.
T i  db . R u n d g ren s  håg k o m ste r 2.
T i  ds. R u n d g ren s håg k o m ste r 18a.
U  77. F inska  n a tio n en s lagar.
U  79. F inska  n a tio n en s p ro to k o ll 1782-1824.
U  150. C e rem o n ie l för F ran c iskanero rden .
U  151. F ran c isk an ero rd en s första  grad.
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U  152. F ran c isk an ero rd en s a n d ra  grad.
U  153. F ran c isk an ero rd en s h an d lin g a r.
U  155. V itte rh e tssam fu n d e ts  p ro to k o ll 1791.
U  156. H a n d lin g a r  till V itte rh e tssam fu n d e ts  p ro toko ll.
U  164. H isto risk a  sällskapets h an d lin g a r.
U  169 a: 1. M atrik e l fö r Societas p ro  h isto ria  n a tu ra li 1800-1802.
U  169 f. Z o o p h y to lith isk a  sällskapets i U psala  h u v u d m atrik e l.
U  169 g: 1. Z o o p h y to lith isk a  sällskapets p ro toko ll 1802-1804.
U  169 g: 2. Z o o p h y to lith isk a  sällskapets p ro toko ll 1805-1808.
U  169 h: 1. L innéska  in s titu te ts  p ro to k o ll 1809 &  k o n c ep tp ro to k o ll för å ren  1810-11. 
U  169 h: 2. L innéska  in s titu te ts  p ro to k o ll 1810 (febr.)—1811 (nov.).
U  500 a. S to ck h o lm s n a tio n s  m atrikel 1649-1832.
U  500 b. S to ck h o lm s n a tio n s  m atrikel 1701-1860.
U  500 c. T illägg  till S to ck h o lm s n a tio n s m atrikel 1595-1783.
U  60 0  a. F je rd h u n d ren s isk a  n a tio n en s  m atrikel 1595-1822.
U  603 a. Roslags n a tio n s  m atrik e l 1640-1829.
U  608 a. U p lan d s n a tio n s  m atrik e l 1642-1784.
U  700 b. G estrike  n a tio n s  a lb u m  1595-1823.
U  801 c. Ö s tg ö ta  n a tio n s  ka ta log  1818-1875.
U  817 a. Ö s tg ö ta  n a tio n s  stad g ar 1777.
U  817 g. Ö s tg ö ta  n a tio n s  stadgar 1821, jäm te  föreskrifter och p ro to k o llsu td rag .
U  817 h. S tadgar för Ö s tg ö ta  n a tio n  1844.
U  822 d. Ö s tg ö ta  n a tio n s  p ro to k o ll 1777-1791.
U  822 e. Ö s tg ö ta  n a tio n s  p ro to k o ll 1792-1819.
U  822 f. Ö s tg ö ta  n a tio n s  p ro to k o ll 1819-1829.
U  822 g. Ö s tg ö ta  n a tio n s  p ro to k o ll 1830-1849.
U  822 h. Ö s tg ö ta  n a tio n s  p ro to k o ll 1850-1862.
U  608 b. U p lan d s n a tio n s  m atrik e l 1785-1868.
U  901 b. V ästgö ta  n a tio n s  m atrikel 1838-1856.
U  903 g. B iografier över v ästgö tar som  stu d e ra t vid U psala  akadem i 1797-1849.
U  1100 b. V ä s tm a n la n d s -D a la  na tio n s m atrikel 1761-1833.
U  1100 c. V ä s tm a n la n d s -D a la  n a tio n s m atrikel 1834-1896.
U  1101 c. V ä s tm a n la n d s -D a la  n a tio n s m atrikel 1782-1807.
U  n i o  a. V ä s tm a n la n d s -D a la  na tio n s k o n s titu tio n e r 1759, 1767 och 1792.
U  n io  b. V ä s tm a n la n d s -D a la  na tio n s k o n s titu tio n e r 1816 och 1834.
U  1115 f. V ä s tm a n la n d s -D a la  na tions p ro to k o ll 1768-1799.
U  1115 g. V ä s tm a n la n d s -D a la  na tio n s p ro to k o ll [1799)1800-1833.
U  1115 h. V ä s tm a n la n d s -D a la  n a tio n s p ro to k o ll 1834-1860.
U  1215 a. S m ålands n a tio n s  lagar 1791.
U  1215 b. S m ålands n a tio n s  lagar 1812.
U  1215 c. S m ålands n a tio n s lagar 1822.
U 1215 e. Sm ålands n a tio n s  stad g ar 1828.
U  1215 h. Sm ålands n a tio n s stad g ar 1848.
U  1300 a. G ö teb o rg s n a tio n s m atrikel 1670-1820.
U  1300 c. G ö teb o rg s n a tio n s m atrikel 1821-1867.
U  1500 a. V ärm lan d s n a tio n s  a lb u m  1648-1798.
U  1500 c. V ä rm lan d s n a tio n s recen tio rsm atrikel 1764-1815.
U  1500 d. V ärm lan d s n a tio n s m atrikel 1816-1849.
U  1603 a. Å n g e rm an län d sk a  n a tio n en s m atrikel 1646-1800.
U  1606 b. M e d e lp a d o -Jä m tlän d sk a  na tio n en s 1686-1827.
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U  1613. B o ttn iska  n a tio n e n s  a lb u m  1800-1828.
U  1700 c. G o tlan d s  n a tio n s  m atrik e l 1801-1902.
U  1751 f. S tu d e n tfö re n in g en s  a lb u m  1846-1850.
U  1751 g. H a n d lin g a r  rö ran d e  S tu d en tfö ren in g en  1846-1852.
U  1755 b :i. K u ra to rsk o n v en te ts  p ro to k o ll 1831-1853 (från  17. 51849 S tu d e n tk å ren s  

d irek tio n s p ro to k o ll).
U p p sa la  un iversite ts a rk iv  (U U A ):

K ansliets arkiv. AI: 234. S tö rre  akadem iska konsisto rie ts p ro to k o ll 1817-1818. 
K ansliets arkiv. AI: 244. S tö rre  akadem iska konsisto rie ts  p ro to k o ll 1823.
K ansliets arkiv. A II:i4 . M in d re  akadem iska konsisto rie ts  d o m b ö ck e r  1821-1825.

M ed ic in sk a  faku lte tens arkiv. A  1:3. F ak u lte tsp ro to k o ll 1796-1805.
W estin sk a  sam lingen :

W  165. H o rn s te d ts  resa till O s tin d ien  sam t självbiografi.

Tryckta källor

Samtida tryck, urkundspublikationer och memoarer
A lm qvist, C arl Jo n as Love 1840, O m  svenska uppfostringsväsendet. S to ck h o lm .
A lm qvist, C arl Jo n as Love 1845, M onografi. S a m la d  och utgifven fö r  a t t  lätta öfversigten 

och bedöm andet a f  vissa b la n d  tidens frågor. Jö n k ö p in g .
A fzelius, A rvid  A u g u st 1901, M in n en .  S tockho lm .
A g ard h , C arl A d o lp h  &  L jungberg , C arl E dvard  1856, Försök t ill  en S tatsekonom isk  

S ta tistik  öfver Sverige, 11:2. K arlstad .
A rsen ius, Jo h a n  G eo rg  1924, M innesanteckningar. K u lturb ilder frå n  1800-talet. 

S to ck h o lm .
[Axelson, M axim ilian ] 1847, Vårfesten i Upsala 1847. S k ild ra d  a fe n  i densam m a  

deltagande student. U psala .
B ergm an, C arl Jo h a n  1842, Upsala och dess nejder. Förra häftet; Upsala. Jö n k ö p in g .
B ergm an , C arl Jo h a n  1843, Upsala och dess nejder. Sednare häftet; N ejderna. Jö n k ö p in g .
[B ergsted t C . F.] 1843, O m  ett skandinaviskt sällskap, dess betydelse och ändam ål. U psala.
Berättelse om  Upsala-studenternas skandinaviska fe s t  den 6  A p r il  1848. U psala  1848.
Beskow , B e rn h ard  von 1928 (1870), Levnadsm innen. S to ck h o lm .
B ihang  t i l  handlingarna  i det a f  tilförordnade A ctor H err Vice H äradshöfdingen Ullberg til  

C onsistorium  A cadem icum  M in u s  i Upsala instäm da mål. S to ck h o lm  1801.
B jö rnstje rna , M ag n u s 1852, A nteckningar. A ndra  delen. S to ck h o lm .
B ro u g h am , H e n ry  1871, The life a n d  times o f  H enry L o rd  Brougham  w ritten  by h im se lf  

Vol I. E d in b u rg h  &  L o n d o n .
D e  G eer, Louis 1906, M in n en . Förra delen. 2 :a upp l. S to ck h o lm .
E k strö m er, C arl Jo h a n  1964, K irurgm innen frå n  K arl Johanstiden. C arl Johan  Ekströmers 

självbiografi utgiven och k o m m en te ra d av W olfram  Kock. S to ck h o lm .
[Frigell, A nders] 1851, Förslag till  en läseförening i Upsala. U psala .
Förslag t il l  b ildande a f  en S tudentförening i Upsala, U p sa la  1846.
G eijer, E rik  G u s ta f  1920, Ungdomsbrev. Familjebrev a v  E rik  G u s ta f Geijer u tg ivna av  

H en rik  Schiick. 2 :a uppl. S tockho lm .
G o ttlu n d , C arl Axel 1864, ”D en  Savolax-karelska F in sk a n ” , i Läsn ing  fö r  f in n a r  u ti 

B landade Fosterländska äm nen. Första häftet. H elsing fo rs.
[H agberg , Jak o b  T h e o d o r  &  L u n dgren , Johan  Erik] 1845, M ajfesten i Upsala 1845. 

U psala.
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H andlingar t i l l  universitets historia II. K onflikten  mellan universitetets rektor P. N .
Christiernin och studenterna höstterm inen 1795. H a n d lingar utg ivna a v  A n to n  Blanck. 
U p psala  1949.

H andlingar i det a f  tilförordnade A ctor H err Vice Häradshöfdingen Ullberg t il
Consistorium A cadem icum  M in u s  i Upsala instäm da mål, rörande D e Oordentligheter, 
h w ilka  fö re fa llit w id  upförandet a f  M u siken  å Gustavianska Lärosalen den 4-.de A p r il  
1800, då högtidligheten a f  deras kongl. M ajestäters krön ing  m ed  offentligt ta l  firades. 
S to ck h o lm  1800.

[H ellberg , C arl Jo h an ] 1871, U r m in n e t och dagboken om m ina  sam tida: personer och 
händelser efter 1819 inom  och u tom  fäderneslandet III: Europa i anarki, 1848. 
S to ckho lm .

H ie rta , Lars Jo h a n  1901, S je l f  biografiska anteckningar. T ill  hu n d ra å rsm in n e t a f  hans 
födelse. S to ck h o lm .

[H jä rn e , R udolf] 1845, ”U n g d o m s-fe s ten  i U psala. D e n  1 M aj 1845 (C o rresp o n d en s- 
A rtik e l.)”, i Stockholm s Figaro. E tt  artistiskt och belletristiskt söndagsblad, 1844-1845, s. 
154-160 [1845]. S to ck h o lm .

H jä rn e , R u d o lf  1848, N ågra  ord  v id  Studentföreningens i Upsala A llm ä n n a  S a m m a n ko m st  
D en 29 M a j 1848. U psala .

H jä rn e , R u d o lf  1879, Från de t fö r flu tn a  och de t närvarande. M in n en  och ta n ka r I. 
Teckningar frå n  Upsala a ka d em i p å  1890- och 40-talen. W esterås.

H o rn s te d t, C las F red rik  1888, ”A n te ck n in g a r u n d e r en resa till O s tin d ien  å ren  1782- 
1786”, i SSLF, X. H elsingfors.

K rtem er, R o b e rt von  1866, M in a  lefriadsm innen. Tecknade år 1866. S to ck h o lm .
[L u ndgren , Jo h an  Erik] 1847, M ajfesten i Upsala 1847. U psala.
[R ichert, Jo h an  G abriel] 1822, E tt  och annat, om corporationer, Privilegier, N ä m n d  i 

D om stolar etc. etc. etc. i  a n ledn ing  a f  Consistorii A cadem ici i  Upsala B etänkande, om  
den Academ iska f  urisdiktionen. S to ck h o lm .
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Träsnittet på om slagets framsida, häm tat u r Studentbladet från den 
7 m ars 1846, föreställer ”en Bursch”. En sådan person beskrevs av 
artikelförfattaren som  ”en nyss u tkom m en upplaga a f ’Svensk 
S tudent’, tryckt i Sverige, bunden  i Tyskland, m ed texten från 
Paris”. I m itten av 1800-talet färdades idéer och  nyheter snabbt i 
Europa. På m indre än två veckor nåddes U ppsala av nyheten om  
februarirevolutionens u tb ro tt i Frankrike 1848, och  caféet i bildens 
bakgrund fylldes av diskussionslystna studenter.

Internationella ungdom sm oden m ed politiska undertoner är en 
känd företeelse i vår tid, m en till skillnad från idag var det under den 
period boken behandlar inte alls självklart att ungdom ar skulle ha 
rätt att uttrycka sina åsikter öppet. Från slutet av 1700-talet spreds 
bland europeiska studenter uppfattningar om  ungdom ens politiska 
roll. D et var uppfattningar som  gick stick i stäv m ot det faders- 
välde som  fortfarande genom syrade gam la universitet som  det i 
Uppsala, sedan ett par hundra  år organiserat som  en patriarkalisk 
korporation.

Makt och vanmakt ifadersväldet handlar om  Uppsalastudenternas 
försök att tro ts sin formella m aktlöshet påverka sam hället och det 
egna universitet och  om  de politiska m etoder de använde.
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