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Abstract 
 
Oskar Fahlén Godö: Studentens lyckliga dar: Om representationen av upsaliensiskt studentliv 
på 1860- och 1870-talen i memoarer. Uppsala universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, 
Magisteruppsats, vårterminen 2007. 
 
The purpose of this Masters thesis is to examine the representation of student life in Uppsala 
in the 1860s and 1870s in memoirs. This purpose is achieved by contextualising the memoirs 
in two different analyses. In the first, the representation of student life in the memoirs is 
compared to that in another literary genre, the university novel, and it is found that the two 
representational forms paint completely contradictory pictures, where in the novels the higher 
education is depicted as rotten and in dire need of reformation, whereas in the memoirs the 
system, albeit somewhat flawed, works. The memoirs and the novels thus seem to be 
competing systems of representation, created in different discourses, wherein the purpose and 
nature of higher education widely differed. In the second analysis, the examination of the 
memoirs is based on research concerning the nation building process in Sweden during the 
19th century. The representation of student life in the memoirs fits well into this process, the 
stories of carnivals, of the drill of the special student militia and, especially, of the abundant 
student male choir singing, creates a picture of students as a defined societal group with a 
special political agenda. This place in society is idealized, the male choir singers are, for 
example, depicted as an avant-garde of national consciousness, and depicted as mainly 
harmonious.  
 
Keywords: Student memoirs, student life, representation, university novel, nation building, 
Uppsala university 1860-1880. 
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Inledning 
 

Den forskning som finns om 1800-talets studentliv i Uppsala tycks fokuserad på två 

förändringsperioder. Den första av dessa är romantiken och skandinavismen under seklets 

första del, som ledde till uppkomsten av sådana traditionstyngda symboler som studentmössan 

och den för studenterna specifika manskörssången, och som har förevigats i Gunnar 

Wennerbergs Gluntarne, för många generationer förkroppsligande studentlivets essens. Den 

andra perioden utgörs av den på 1880-talet, med Verdandi i spetsen, frambrytande nya 

radikalismen som banade väg för de sociala och politiska förändringar som skedde i Sverige 

vid sekelskiftet 1900.1 

 Betoningen av dessa perioder har dock lämnat de decennier som ligger däremellan i djup 

skugga. Karakteristiskt för detta tillstånd är den historik över uppsalastudenterna från 

universitets inrättande och fram till samtiden som skapades i samband med studentkårens 

hundraårsjubileum 1949, där framställningen i det kapitel som heter ”Studentens klang och 

jubeltid. Från Juntan till skandinavismen” och som ska skildra perioden från det radikala 

1790-talet och fram till det ännu radikalare 1880-talet, i princip tar slut med skandinavismens 

glansdagar på 1840- och 1850-talen. Då skapades ett speciellt utrymme i det svenska 

samhället för studenterna, och studietiden var inte längre bara en nödvändig transportsträcka 

på vägen mot statliga ämbeten.2 Denna höjdpunkt följdes av ett par decennier ”som ur flera 

synpunkter kan betraktas som en efterklangstid” och som uppenbarligen inte förtjänade 

närmare studium, innan ”det i alla hänseenden skickelsedigra 1880-talet” infann sig.3 

 Denna föreställning om en efterklangsperiod är allmänt utbredd. Den torde ha uppkommit i 

samband med just den radikala åttiotalismen, där den högre utbildningen kritiserades i de nya 

universitetsromanerna, och där inte minst Strindberg i de grövsta ordalag nedsablade det 

andliga och moraliska tillståndet vid Uppsala universitet.4 Denna föreställning har sedan 

                                                 
1 Detta förhållande gäller alla de böcker i min litteraturlista som behandlar ämnet, men se särskilt Johan Sjöberg, 
Makt och vanmakt i fadersväldet: Studentpolitik i Uppsala 1780-1850, Acta universitatis upsaliensis, Studia 
Historica Upsaliensia 206 (Uppsala, 2002), Crister Skoglund, Vita mössor under röda fanor: Vänsterstudenter, 
kulturradikalism och bildningsideal i Sverige 1880-1940, Acta universitatis stockholmiensis, Stockholm Studies 
in the History of Ideas 2 (Stockholm, 1991) och Upsalastudenten genom tiderna: En skildring utgiven i 
anledning av Upsala Studentkårs hundraårsminne (Uppsala, 1950). 
2 Sven G. Svensson, ”Studentens klang och jubeltid. Från Juntan till skandinavismen” i Upsalastudenten genom 
tiderna: En skildring utgiven i anledning av Upsala Studentkårs hundraårsminne (Uppsala, 1950), s. 193f et 
passim. 
3 Ibid., s. 194. 
4 Claes Ahlund, Den skandinaviska universitetsromanen 1877-1890, Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga 
institutionen vid Uppsala universitet 26 (Uppsala, 1990),  s. 15. 
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reproducerats, den återkommer i Sten Lindroths Uppsala universitet 1477-1977 och i Leif 

Jonssons avhandling om 1800-talets studentsång, Ljusets riddarvakt.5 

 Denna negativa bild av en föga utforskad period motsägs dock av en annan litterär 

framställningsform, nämligen de memoarer om studenttiden som i början av 1900-talet skrevs 

av före detta uppsalastudenter. En studie av den bild av studentlivet som ges i dessa 

framställningar kan alltså kasta nytt ljus över denna tid i den svenska studenthistorien, men 

även över det historiska bakvatten den länge befunnit sig i. 

 Syftet med denna uppsats är att undersöka representationen av det upsaliensiska 

studentlivet i de studentmemoarer som skrevs av män som låg vid universitetet under 1860- 

och 1870-talen. Vad är det för bild av universitetet och studenterna som tecknas i dessa 

minnen? Hur skall detta förstås, det vill säga, vad kan konstruktionen av studentlivet tänkas 

betyda?  

 Det är den samhälleliga kontexten, konstruktionen av vad det var att vara student, som är 

målet för denna undersökning, varför memoarerna kommer att betraktas som kulturella 

representationer, formade i ett visst diskursivt fält.  Denna diskurs återspeglas i hur 

memoarerna konstruerats, i val av ämnen att skriva om, och hur dessa skildrats. Denna nivå i 

texten kan undersökas genom kontextualisering. Detta sätt att närma sig ett källmaterial 

bestående av memoarer tycks tidigare ha nyttjats i väldigt begränsad utsträckning, varför 

denna uppsats också, förhoppningsvis, kommer att visa att memoarer, som ofta betraktats med 

stor källkritisk skepsis, kan vara ett viktigt källmaterial, om man angriper det med nya 

metoder. 

 För att möjliggöra en kontextualisering av memoarerna  den empiriska analysen delad i två 

delar, båda med sina egna utgångspunkter. Den första analysen undersöker memoarerna 

utifrån en konkurrerande litterär representation av studentlivet under samma period, nämligen 

den under 1880-talet uppkomna kritiska universitetsromanen, medan kontexten för den andra 

analysen utgörs av forskning kring 1800-talets nationsformeringsprocesser. Den för dessa 

undersökningar relevanta forskningen presenteras i samband med de frågor de söker besvara. 

Resultaten från dessa analyser kommer sedan att diskuteras i förhållande till uppsatsens 

huvudfrågeställning i en sammanfattande diskussion. 
 

 
                                                 
5 Leif Jonsson, Ljusets riddarvakt: 1800-talets studentsång utövad som offentlig samhällskonst, Acta 
universitatis upsaliensis, Studia musicologica Upsaliensia, Nova series 11 (Uppsala, 1990), s. 345ff och Sten 
Lindroth, Uppsala universitet 1477-1977 (Uppsala, 1976), s. 196. 
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Teori och metod 
Memoarer har givetvis använts som källor av historiker tidigare, även om de ofta betraktats 

med en viss källkritisk skepsis, grundad i det ofta stora avståndet i tid och rum mellan de 

skildrade händelserna och berättelsens nedtecknande. När memoarer använts som källor har 

det därför ofta skett så som i Tore Frängsmyrs artikel ”Den unge Anton Nyström och 

positivismen” i Lychnos, där deras trovärdighet baseras på att detaljer kunnat verifieras mot 

andra källor.6 Detta leder till att memoaren blir betraktad som utfyllnad, den kan ge lokalfärg 

och anekdoter men är i övrigt föga användbar som källa. 

 En helt annan inställning till detta källmaterial visar dock David Tjeder i sin avhandling 

The power of character: Middle-class masculinities, 1800-1900. Där används memoarer och 

självbiografier som en direkt länk till 1800-talets maskuliniteter, i det att Tjeder väljer att 

betrakta självbiografin som en konstruktion av författarens idealiserade självbild, hur denne 

skulle velat vara vid den skildrade tidpunkten. Avståndet i tid mellan den skrivande 

memoarförfattaren och dennes ungdomliga jag betraktas inte som problematiskt, eftersom 

Tjeder anser att åsikter och inställningar inte förändras stort efter ungdomens formativa år.7 

Med ett sådant synsätt blir självbiografiska texters källvärde genast relativt problemfritt, de 

speglar i själva verket precis de åsikter som författaren ägde under den skildrade perioden. 

 Båda perspektiven har förvisso både förtjänster och nackdelar, och jag skulle hävda att de 

var och en på sitt sätt skapar en överdrivet enkel bild av de självbiografiska texternas natur, 

vilket i sin tur leder till att de förbiser den nivå av texterna som jag fokuserar min uppsats på. 

Här kommer jag att i all korthet problematisera den självbiografiska textens teoretiska natur 

och de problem som sammanhänger därmed, för att sedan redogöra för den 

representationsteori och den därur härledda metod jag kommer använda mig av. 

 

Memoarernas bermudatriangel 

Hur definierar man en texts sanningshalt, finns det egentligen någon skillnad mellan den 

fiktiva och den faktiska texten, eller är detta bara en kulturell illusion? Jeremy Popkin ger i 

History, Historians, and Autobiography ett perspektiv grundat i de senaste decenniernas 

humanistiska teoriutveckling, där Hayden White hävdat att all text, skönlitterär som historisk, 

är strukturellt likvärdig på det narrativa planet. I motsats till detta har Paul Ricoeur hävdat att 

                                                 
6 Tore Frängsmyr, ”Den unge Anton Nyström och positivismen” i Lychnos: årsbok för idé- och lärdomshistoria 
1963-1964 (Uppsala, 1965), s. 72f. 
7 David Tjeder, The power of character: Middle-class masculinities, 1800-1900 (Stockholm, 2003), s. 27ff. 
Tjeders måhända något summariska avfärdande av tidens påverkan på memoarförfattarnas minnen och 
inställningar bygger på en fransk studie, se ibid., s. 28, not 53. 
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det faktiskt finns en skillnad, grundad i vår tidsuppfattning, där den historiska texten hänvisar 

till en kulturell kronologi, gemensam för oss alla. Denna är en konstruktion för att bringa 

ordning i tillvaron, och är ordnad i flera nivåer, från den kosmiska tiden till de mänskliga 

generationerna. Historieskrivningen är en del av denna struktur, den bygger på källor som 

passar in i den stora kronologin och bygger själv vidare på den. Denna kronologiska 

historiestruktur är förvisso en fiktion, men en kollektiv sådan.8 

 Denna tydliga åtskillnad mellan historisk och fiktiv narrativitet undermineras dock av 

självbiografin, i det att den lånar element från båda. Den är uppenbarligen inte ren och sann 

historieskrivning men den aspirerar ändå på en plats i den gemensamma kronologin, den 

”verkliga” tiden, samtidigt som den också gränsar till den fiktiva berättelsen, och likt en 

formmässig bastard graviterar den mellan dessa poler utan att låta sig fångas vid någon av 

dem.9 

 Så som det med all önskvärd tydligt framkommer av antologin Självbiografi, kultur, liv så 

har den vetenskapliga tradition man verkat inom avgjort vilken av dessa faktorer man valt att 

fokusera på vid studier av självbiografiska texter. Litteraturvetarna har främst fokuserat på 

den narrativa strukturen, medan sociologerna intresserat sig för den levda erfarenheten.10 

Detta är något som å det skarpaste kritiserats av Pierre Bourdieu i artikeln ”L’illusion 

biographique”, där han menar att livet, så som det framställs i memoarer, alltid är en illusion, 

en konstruktion där enstaka händelser och slumpmässiga sammanträffanden tvinnats ihop till 

en sammanhängande berättelse. Det intressanta, och oftast förbisedda, är hur denna 

sammanställning gått till. För att förstå självbiografin måste de båda polerna erfarenhet – 

berättelse kompletteras med ytterligare en, vilket ger en tolkningstriangel där den tredje 

spetsen utgörs av författarens samhälleliga kontext.11 

 Denna Bourdieus tanke utvecklas av J. P. Roos i dennes artikel ”Livet – berättelsen – 

samhället: en bermudatriangel?”. Det viktiga att ta fasta på är, enligt Roos, den samhälleliga 

kontexten, det är den som ger berättelsen dess form, den blir den tredje tråd som binder 

samman den levda erfarenheten och den narrativa strukturen till en begriplig helhet.12 

 Vad innebär då detta, mer konkret? Jonas Frykman skriver i sin artikel ”Biografi och 

kulturanalys”: 
                                                 
8 Jeremy D. Popkin, History, Historians, & Autobiography (Chicago, 2005), s. 33-40. 
9 Ibid., s. 43-50. 
10 J. P. Roos, “Livet – berättelsen – samhället: en bermudatriangel?” i Självbiografi, kultur, liv: 
Levnadshistoriska studier inom human- och samhällsvetenskap, red. Tigerstedt, Roos och Vilkko (Stockholm, 
1992), s. 181ff. 
11 Pierre Bourdieu, ”Den biografiske illusion” i Social kritik: Tidsskrift for social analyse & debat 36, 1995, s. 
33ff. 
12 Roos, s. 195. 
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Också det biografiska är kulturellt bestämt. Den som i biografins form skriver sitt liv eller berättar om det 
förflutna har en mall för ögonen: vad förväntas jag berätta och vad bör jag absolut förtiga? Framförallt är den 
som i sina minnen drar fram det opassande medveten om vilka regler som gäller och hur man bryter mot 
dem.13 
 

Det är alltså en lång rad kulturella konventioner som, medvetet och omedvetet, vägleder 

memoarförfattarens penna, de avgör vad som kan skrivas, vad som är intressant, vad som är 

trivialt och vad som är skandalöst. Dessa konventioner väver sig samman med den narrativa 

strukturen och den levda erfarenhetens minnesbilder till en skimrande väv, där den enstaka 

tråden tycks omöjlig att separera från de andra och där mönstret tycks skifta utifrån vilken 

punkt man iakttar det ifrån. Detta är tolkningens bermudatriangel, där forskaren riskerar att 

förlora sig och för alltid försvinna in i dimman mellan de tre extremerna erfarenhet – 

narrativitet – samhälle.  

 Man kan alltså, för att sammanfatta, likna den självbiografiska texten vid ett tätt tvinnat rep 

av trenne trådar, där de olika trådarna endast med största svårighet kan skiljas åt. Det som är 

av störst intresse för mig är vare sig den narrativa strukturen, det som oftast intresserat 

litteraturvetare, eller den levda erfarenheten i sig, utan den tredje tråden, den samhälleliga 

kontext som format minnena och framställningen. Förvisso är inte den levda erfarenheten i sig 

ointressant, och på ett visst plan är den lätt åtkomlig. Det kan inte råda någon tvekan om att 

1800-talets studenter sjöng serenader, att de kunde ha problem med de enväldiga 

professorernas föreställningar om vad som var rimliga kunskapskrav vid examination, att de 

ofta levde enkelt och fattigt och ofta drack punsch, men dessa fakta är inte tillnärmelsevis så 

intressanta i sig själva som symptom för någonting annat, nämligen de föreställningar och 

värderingar som ledde till att just minnen av dylika fenomen nedtecknades. De 

studentmemoarer jag baserar undersökningen på följer uppenbarligen vissa konventioner, 

redan en ytlig genomläsning ger vid handen att de teman som behandlas är ytterst likartade, 

det handlar om riter, som ankomsten till Uppsala och inskrivningen vid universitetet, det är 

långa skildringar av professorerna, av nationslivet, av studentsång, spexande och så vidare. 

Dessa tematiska likheter visar med all önskvärd tydlighet på den ovannämnda tredelningen, 

där är förvisso författarnas egna erfarenheter som skildras, men ett urval, och det finns 

uppenbara likheter i den narrativa strukturen, men den hade också kunnat byggas på andra 

sätt. Berättelserna som förmedlas är representationer, genom urval och framställningssätt 

formas en bild av det förflutna ytterst påverkad av den samtid i vilken de skrivits. Det är 

denna nivå i texten som denna undersökning är inriktad mot. 
                                                 
13 Jonas Frykman, ”Biografi och kulturanalys” i Självbiografi, kultur, liv: Levnadshistoriska studier inom 
human- och samhällsvetenskap, red. Tigerstedt, Roos och Vilkko (Stockholm, 1992), s. 242. 
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 Med representation menar jag att samhälleliga praktiker, vad som görs, vad som sägs, 

skrivs och uttrycks, fungerar på ett symboliskt plan. Där drar de sin mening ifrån, och 

förstärker i sin tur, de gemensamma föreställningar och fördomar som ligger till grund för den 

gemensamma förståelsehorisont som en specifik kultur utgör.14 De av mig undersökta 

memoarerna är sådana samhälleliga praktiker, de är skapade i en särskild kulturell och 

historisk situation, i ett diskursivt fält.  

 Den kulturella diskursen är på intet vi neutral, den är laddad med frågor om makt, inte 

minst genom formationen av vad som anses vara kunskap, vilka frågor som är meningsfulla 

eller, i mitt fall, vilka minnen som är värda att nedteckna och vad de faktiskt betyder, för 

författaren och för den tänkte läsaren. Diskursen byggs upp av representationer, de skapar en 

bild av verkligheten, ett särskilt diskursivt fält.15 

 

Mot en metod 

Att närma sig betydelsen av de minnen som nedtecknats i en memoar är inte helt enkelt, 

eftersom minnet aldrig är neutralt, det är inte fråga om en passiv registrering av empiriska 

fakta, utan alla erfarenheter är redan från början utsatta för tolkning, eftersom det är enda 

sättet att ge dem mening. I sin Dödens exempel skriver Anders Ekström, apropå minnena av 

det självmord som första delen av boken är ägnad åt, angående denna minnesprocess: 
 

Endast i en mycket trivial mening (uppgifter om datum, årtal, orter, namn etc.) finns empirin tillgänglig i 
okodad form. Tolkningarna lades med andra ord inte ”ovanpå” händelserna, lika lite inleddes de först i 
efterhand. Visserligen förändrades minnena med tiden, men ett moment av tolkning var närvarande redan i 
det ögonblick de olika händelserna ägde rum. Varje observation av det enskilda självmordet gjordes utifrån 
ett mer allmänt förståelsemönster, inbegrep någon form av generalisering.16 
 

Detta ständigt pågående meningsskapande äger enligt Ekström två egenskaper som jag finner 

användbara för min egen analys. För det första rör det sig om ett aktivt meningsskapande 

(vilket är skälet till att Ekström kallar det han undersöker för berättelser, snarare än minnen), 

men inte på så sätt att det handlar om att skapa en fiktiv version av det egna förflutna, utan 

snarare att detta aktiva meningsskapande är grundläggande för förståelsen av det som 

inträffat. Denna förståelse är grundad i en kulturell kontext, ett ramverk för den vidare 

konnotationen av händelser och företeelser.17 Detta innebär att minnet av studietiden, så som 

                                                 
14 Stuart Hall, ”The work of representation” i Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, 
red. Hall (London, 1997), passim. 
15 Patrik Hall, The Social Construction of Nationalism: Sweden as an Example (Lund, 1998), s. 5f. 
16 Anders Ekström, Dödens exempel: Självmordstolkningar i svenskt 1800-tal genom berättelsen om Otto 
Landgren (Stockholm, 2000), s. 29. 
17 Ibid., s. 30f. 
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det presenteras i memoarerna, är en produkt av författarnas samtid, det formuleras i 

förhållande till denna. 

 För det andra är meningsskapandet just på grund av dess rörlighet en ständig länk mellan 

det förflutna och det nuvarande, där betydelsen ständigt förskjuts:  
 

Meningsskapandet är i ständig rörelse. De olika berättelserna om Landgrens självmord stod lika mycket i 
förbindelse med en omedelbart närvarande och ständigt föränderlig situation, som de var reflektioner över 
något förflutet eller avslutat. Berättelsen befinner sig aldrig på den plats den utger sig för att beskriva; själva 
avståndet producerar mening och sammanhang. Generellt tycks vårt meningsskapande ofta utgå från en 
förväntan om konsekvens, det vill säga en tendens att identifiera följdriktighet snarare än motsägelsefullhet.18 
 

Meningen i det vi tror är ett minne av avslutade händelser i det förgångna är alltså i högsta 

grad flyktig, varje gång vi plockar fram en minnesbild förändras den genom kontakten med de 

nya erfarenheter vi gjort sedan sist. Detta gäller för en exceptionell händelse som ett 

självmord i den omedelbara vänkretsen, som det Ekström skriver om, men det torde även 

gälla för större skeenden, som studenttiden. Denna period i en ung mans (vilket det rör sig om 

i det här fallet) liv torde vara ytterst betydelsefull för den framtida tillvaron, inte minst som 

grund för den framtida karriären, den samhälleliga positionen och det sociala nätverket. Detta 

äger sin sanning idag, och torde ha gjort det i än högre grad i en tid när universitetsstudier var 

mer exklusiva. 

 Avslutningsvis vill jag här förtydliga min ståndpunkt genom att återknyta till de 

inledningsvis presenterade exemplen på användning av memoarer som källmaterial. Jag 

kommer inte att som Frängsmyr fokusera på berättelsernas detaljer, för mig är det snarast 

oviktigt om de är sanna eller ej, oavsett vilket äger de mening som representationer. Inte 

heller kommer jag att som Tjeder anta att den bild som presenteras i texterna är en opåverkad 

överföring av författarnas ungdomliga världsuppfattningar och värderingar, även om jag 

håller med om att mycket av den grundläggande världsuppfattningen torde formas i 

ungdomen, något som dock inte innebär att den sedan förblir opåverkad. Snarare är 

meningsskapandet, som Ekström betonat, en aktiv process. Senare händelser, upplevelser och 

intryck torde återspeglas i minnena, både i form av omvärderingar av det egna förflutna, men 

kanske oftare i form av ett mer eller mindre subtilt försvar av en samhällsordning i vilken 

memoarförfattaren känner sig hemma, men vars värden och föreställningar hotats av den 

föränderliga tiden. 

 Min undersökning av representationen av studentlivet i källmaterialet grundas i denna 

förståelse av minne och meningsskapande. Memoarerna ingår som representationer i ett 

diskursivt fält, de formas av detta, men omskapar det samtidigt. För att förstå dessa 
                                                 
18 Ekström 2000, s. 32. 
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representationer måste de kontextualiseras, och olika kontexter leder till att olika aspekter av 

framställningen framträder tydligare. Detta är grunden till att jag delat undersökningen i två 

delar. De två analyserna torde, med sina olika utgångspunkter, ge något olika resultat som 

sedan kommer att diskuteras utifrån uppsatsens huvudfrågeställning. 

 

Material: Presentation och definition 
Ovan har jag diskuterat den självbiografiska texten generellt, här ämnar jag nu närmare söka 

definiera studentmemoargenren, innan jag presenterar de som källmaterial använda verken. 

Även om all självbiografisk text faller inom de ovan givna ramarna, så finns det nämligen en 

faktor som skiljer den traditionella självbiografin från memoaren. Den sistnämnda syftar till 

att återge minnen från en svunnen epok, eller kanske ett helt liv, medan självbiografins syfte 

är att i Augustinus och Rousseaus efterföljd teckna en utvecklingshistoria. För att kunna göra 

detta krävs en narrativ struktur där de skildrade erfarenheterna laddas med ett specifikt värde, 

nämligen som steg mot ett på förhand avgjort slutmål, det mogna och insiktsfulla skrivande 

jaget.19  

 Sådana själarnas utvecklingar faller dock utanför ramen för denna undersökning, den 

inriktar sig endast på memoarer, och då endast memoarer som är skrivna av män som 

studerade vid universitetet under perioden mellan de studentpolitiska strävanden som 

kulminerade runt 1850, och den nya vågen av radikalism på 1880-talet som kännetecknades 

av de litterära åttiotalisterna och, vid Uppsala universitet, av studentföreningen Verdandi. 

Tonvikten ligger på 1860- och 1870-talen, men de undersökta memoarförfattarnas 

studieperioder var knappast avpassade efter en sådan tidsmässig mall, varför också 

undersökningens tidsmässiga gränser med nödvändighet blir en smula flytande. Den äldste av 

författarna påbörjade sina studier i mitten av 1850-talet, de yngsta avslutade sina på 1880-

talet. Deras memoarer är sedan publicerade under 1900-talets första decennier, den äldsta 

1907, den yngsta 1937.20 

 Dessa memoarer är De undersökta memoarerna är Peter Bagges Studentminnen och andra 

minnen från Uppsala 1869-1899, Carl Forsstrands Mina uppsalaminnen, Gustaf Meyers 

Studentliv i Uppsala för sextio år sedan, Sigfrid Wieselgrens Vårt uppsalalif: Minnen från 

1860-talet och Nils Petrus, ”Pelle”, Ödmans Studentminnen. Vidare använder jag mig av två 

                                                 
19 Johnny Kondrup, ”Självbiografin. En traditionalistisk genrebeskrivning” i Självbiografi, kultur, liv: 
Levnadshistoriska studier inom human- och samhällsvetenskaperna, red. Tigerstedt, Roos och Vilkko 
(Stockholm, 1992), 47ff. 
20 Nils Petrus Ödmans Studentminnen (Stockholm, 1911) är dock en samling av tidigare publicerade artiklar, där 
den äldsta publicerades redan 1877. 
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uppsatser från den under mellankrigstiden utgivna serien Hågkomster och livsintryck, 

nämligen Gerard de Geers ”Studieminnen från Uppsalatiden” i Uppsalaminnen berättade av 

gamla studenter och andra, band XVIII, och Viktor Almqvists ”Dagrar och skuggor” i Den 

eviga ungdomens stad: Uppsalaminnen berättade av gamla studenter och andra, band XVII. 

Dessa båda uppsatser är de enda i den rikhaltiga memoarserien vars författare är gamla nog att 

passa in i undersökningen, och vars innehåll inte är ensidigt fokuserat på en viss aspekt av 

studentlivet. Trots detta är de på gränsen till att falla ut ur ramen för undersökningen, och att 

jag ändå har med dem beror på att speciellt Almqvist till viss del bryter mot den tendens som 

jag anser mig ha funnit i de övriga källorna. Att förbigå dessa texter vore alltså inte 

vetenskapligt hederligt. 

 Alla de nämnda texterna kan alltså hänföras till vad som skulle kunna kallas genren 

studentminnen, eller mer specifikt uppsalaminnen. Även om de fem hela verken är de enda 

jag funnit skrivna av män studerade under den av mig undersökta tidsperioden, är de dock inte 

ensamma i sin sort, det finns äldre som Johannes Sundblads Upsalalif (Stockholm, 1884), 

främst skildrande 1840-talets studentliv, och yngre, inte minst i den ovan nämnda Hågkomster 

och Livsintryck, där det finns skildringar av det upsaliensiska studentlivet som sträcker sig in 

i 1930-talet. Man skulle dock kunna argumentera för att dessa mer sentida minnen i dessa 

samlingar av kortare memoartexter främst tjänar att ge kontinuitet, att skildra en obruten kedja 

av erfarenheter in i samtiden. I vilket fall tycks de rena studentminnena försvinna redan före 

andra världskriget. 

 Det är alltså en tidsbegränsad genre, nära kopplad till 1800-talets universitet, och 

författarna till memoarerna var ytterst framgångsrika resultat av detta. Visserligen skriver 

Jonas Frykman i ”Kulturanalys” att memoarförfattande främst tycks vara ett fällt för den 

intellektuella medelklassen, och då främst ”präster, docenter, lärare med konstnärsdrömmar 

och andra som inte lika uppenbart skördat de synliga yttre framgångarna”, och förvisso var, 

som framgår i uppsatsens avslutande biografiska appendix, inte mindre än tre av 

undersökningens memoarförfattare läroverkslärare, men därmed inte sagt att de var 

medelmåttor.21 Sex av sju var filosofie doktorer, en professor, två riksdagsmän, två ledande 

ämbetsmän inom fångvårdsstyrelsen, och åtminstone sex av de sju författade även andra 

böcker än memoarerna. De var alltså synnerligen framgångsrika samhällsmedlemmar. 

 Det tidiga 1900-talets Sverige var dock ett samhälle statt i snabb förändring, och detta 

gällde inte minst synen på den högre utbildningen. Det torde inte vara en slump att dessa 

                                                 
21 Frykman, s. 245. 
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studentmemoarer frodas under den period som följer på etableringen av en ny studentroll i 

mitten av det borgerliga 1800-talet och fram till massrörelsernas och socialdemokratins nya 

folkhem. Dessa memoarer är tätt förknippade med ett tidsbundet universitetsväsende, och, 

vilket jag kommer att hävda längre fram, både en idealisering av och ett försvar för detta.

 Slutligen kommer jag alltså inte att använda mig av de uppsalaskildringar som förekommer 

som enstaka sidor eller kapitel i självbiografier, av skäl som anförts ovan. Jag har dock 

undersökt ett flertal självbiografier, nämligen Robert Dicksons Minnen (Stockholm, 1920), 

Julius Juhlins Minnen I (Stockholm, 1928), Fredrik Lundqvists Minnen och anteckningar: En 

blick tillbaka på mitt Lif (Stockholm, 1908) och Anton Nyströms En 70 års historia 

(Stockholm, 1929), och där finns inga radikalt avvikande tendenser i skildringen som skulle 

meritera inkludering i undersökningen. Inte heller kommer jag att inkludera kortare 

minnesartiklar i pressen, eller skildringar av livet vid andra nordiska högskolor och 

universitet, även om åtminstone lundaminnena tycks utgöra en omfångsrik motsvarighet till 

uppsalaminnena. Detta material skulle tveklöst lämpa sig för en större studie, men ligger 

utanför de möjliga ramarna för denna uppsats. 

 

Historisk bakgrund 
Denna historiska bakgrund är instrumentell, med syfte att skapa en bild av den speciella 

samhälleliga situation som studenterna befann sig i vid mitten av det svenska 1800-talet. För 

att göra detta beskrivs i korthet de förändringar som ledde till etablerandet av studenterna som 

en grupp med en egen politisk identitet under första halvan av 1800-talet, samt de 

förändringar som sedan skedde från och med 1880-talet och framåt, vilka påverkat 

memoarförfattarna i den tid när de nedtecknat sina minnen. 

 Det är en mycket lång tidsperiod, från romantiken till mellankrigstiden, och de specifika 

förlopp jag här i all korthet kommer att skissa skedde inte i ett vakuum, de var i högsta grad 

en del av de övergripande samhällsförändringarna under denna synnerligen dynamiska epok. 

Här kommer jag inte närmare att gå in på de närmare konsekvenserna av det moderna 

samhällets framväxt, såsom urbanisering, industrialisering och så vidare, men läsaren 

uppmanas att vara medveten om dem, och betrakta dem som bakgrund till det som här 

skildras. 

 När det talas om utvecklingen av studenternas och universitetens förhållande till samhället 

under 1800- och det tidiga 1900-talet är ett begrepps utveckling central, nämligen begreppet 

”ungdom”. Henrik Berggren beskriver i Seklets ungdom hur det ännu i 1700-talets samhälle 
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beskrev en social gråzon, de unga människor som inte längre var barn men som ännu inte 

kunde försörja sig själva och därför inte räknades som fullvärdiga vuxna. Detta gällde såväl 

för drängar, gesäller som för, åtminstone i viss mån, studenter vid universiteten.22 I början av 

1800-talet skedde dock en minst sagt spektakulär förändring, där universitetsstudenter 

plötsligt ansåg sig kunna göra anspråk på politisk rätt just i kraft av att vara ungdomar, det vill 

säga de fyllde detta begrepp med en positiv laddning av potentiell utveckling och förändring. 

Den första av dessa ungdomsrörelser i modernare mening var, enligt Berggren, ”Die 

Allgemeine Deutsche Burschenschaft” som bildades 1817, och denna tyska romantiska 

rörelse kom att i högsta grad influera det intellektuella klimatet i Sverige.23 

 Johan Sjöberg beskriver i sin Makt och vanmakt i fadersväldet hur denna nya ideologiska 

självbild hos studenterna i Uppsala tog sig uttryck i en under första halvan av 1800-talet 

pågående kamp mellan studenterna å ena sidan och företrädarna för universitetet å den andra. 

Sjöberg väljer att betrakta denna kamp som ett led i en process, där det äldre samhällets 

föreningsformer, baserade på skråväsendet, upplöstes och ersattes av nya former av frivilliga 

associationer, en process som skildrats av Torkel Jansson i Adertonhundratalets 

associationer.24 Dessa associationer samverkade i en process av nationsformering, 

nationalismen blev det ramverk inom vilket nya grupper kunde mobiliseras och även 

legitimera sin politiska position i samhället.25 För studenternas del var den fråga som främst 

fungerade som en katalysator i denna process skandinavismen, där studenterna kunde skapa 

ett unikt politiskt handlingsutrymme.26 

 Även Stig Strömholm har i artikeln ”När föddes studenten?” diskuterat födelsen av den 

speciella studentidentiteten, och spårar dess rötter till 1810-talet och effekterna av 1809 års 

statsomvälvning och romantiken, men även till födelsen av studentbeväringen och 

studentsången.27 De båda senare företeelserna gav upphov till en ny gruppgemenskap, som 

transcenderade de gamla nationernas skråmässiga och provinsiella identiteter. 

 Central för denna förändring var också synen på universitetets roll, som enligt Crister 

Skoglund växlade från 1700-talets fokus på encyklopedisk tradering av fastslagna kunskaper, 

vilket innebar att universitetet var frikopplat från forskning och studenterna förväntades lära 

                                                 
22 Henrik Berggren, Seklets ungdom: Retorik, politik och modernitet 1900-1939 (Stockholm, 1995), s. 27f.  
23 Ibid., s.28f. 
24 Sjöberg 2002, s. 17-30 och Torkel Jansson, Adertonhundratalets associationer: Forskning och problem kring 
ett sprängfullt tomrum eller sammanslutningsprinciper och föreningsformer mellan två samhällsformationer c:a 
1800-1870, Acta universitatis upsaliensis, Studia Historica Upsaliensia 139 (Uppsala, 1985), passim. 
25 Hall 1998, s. 34. 
26 Skoglund, s. 30-41. 
27 Stig Strömholm, ”När föddes studenten?” i Lychnos: årsbok för idé- och lärdomshistoria 1998 (Uppsala, 
1998), s. 197ff. 
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sig i princip allt av vikt som fanns att veta, vilket i 1800-talets början ledde till allt längre 

studietider och alltmer absurt överlastade examinationer.28 Mot detta ställdes Wilhelm von 

Humboldts idé om ett bildningsuniversitet, där forskningen, fri från all yttre inblandning, stod 

i centrum och frihet skulle råda, både för professorn att lära ut vad han ville, och för studenten 

att studera det som behagade honom. Detta nya universitet var, enligt Skoglund, betydligt mer 

anpassat till det borgerliga 1800-talets föränderliga och dynamiska värld, även om dess syfte 

var detsamma, att tillgodose statens behov av dugliga ämbetsmän. Detta bildningsuniversitet 

infördes också delvis med 1852 års universitetsstatuter, men bara i så måtto att lärarnas frihet 

garanterades.29 

 Dessa förändringar blev dock inte bestående. Torkel Jansson betraktar i artikeln ”En 

historisk uppgörelse: När 1800-talsnationen avlöste 1600-talsstaten” det liberala borgerliga 

nationsbygget under 1800-talet som en kortvarig historisk parentes, mellan det feodala 

skråsamhället och det moderna massamhälle, som föds med sekelskiftets folkrörelser. De 

nationella myter och symboler som ännu traderas är från folkrörelsernas barndom, 

sekelskiftet, medan det som skapades under den tidigare övergångsperioden i stor 

utsträckning är glömt.30 

 Denna övergång inleddes på 1880-talet, med den nya radikalism som i Uppsala 

representerades av studentföreningen Verdandi, omtalad inte minst genom den skandalartade 

debatten i sedlighetsfrågan 1887, men också drivande i den förändring av 

universitetsstudierna som ledde till införandet av tydliga kunskapskrav för de olika 

universitetskurserna.31 Även om debattens stormvågor inte alltid gick lika höga fortsatte 

sedan denna mobilisering för nyordning under de kommande decennierna, inte minst genom 

det allt starkare inslaget av socialistiska studenter vid universiteten. Dessa företrädde i högsta 

grad ett annat ideal än att från studenter förvandlas till goda ämbetsmän, vars liv var vigda åt 

att vårda och bevara statsbildningen.32 

                                                

 Universitetet förändrades och växte också, även om det gick långsamt. Den mest markanta 

skillnaden var kanske det växande antalet studentskor, även om de länge förblev ytterst 

fåtaliga och marginaliserade, men den sociala sammansättningen av studentpopulationen 

densamma förblev, det var främst ur medel- och överklasserna som studenterna 

 
28 Skoglund, s. 42ff. 
29 Ibid., s. 45ff. 
30 Torkel Jansson, ”En historisk uppgörelse – När 1800-talsnationen avlöste 1600-talsstaten” i Historisk tidskrift, 
1990, s. 352f. 
31 Lindroth, s. 198, 218f. 
32 Skoglund, 86ff et passim. 
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rekryterades.33 Däremot inleddes under mellankrigstiden en urholkning av värdet av en 

akademisk examen, reallönerna för statliga ämbetsmän sjönk, samtidigt som de steg för de 

flesta andra grupper i samhället. Den karriärmässiga lönsamheten av en högre bildningen 

minskade med andra ord.34 

 Studentens ställning påverkades också av att den exklusiva ställningen som en ljusets 

riddarvakt, en ungdomens banerförare, flyttades över på nya grupper. Studenterna kunde inte 

längre själva monopolisera ungdomsbegreppet, som Berggren visat togs det med tiden över av 

de nya politiska, inte minst socialistiska, ungdomsförbunden.35 Många av de för studenterna 

som grupp specifika kulturyttringarna spreds till större grupper. Jonsson visar i Ljusets 

riddarvakt hur manskörsången spreds, när före detta studenter under 1800-talets andra hälft 

startade nya körer i de städer dit de flyttade efter studierna, någonting som med tiden växte till 

en massrörelse, vars verksamhet i princip var rakt av övertagen från studentkörernas program 

och tekniker.36 

 

 

Memoarer och romaner: Två konkurrerande 
representationer 
 

När Claes Ahlund inleder sin avhandling Den skandinaviska studentromanen 1877-1890 tar 

han avstamp i de högtidliga jubelfesterna som hölls för att fira Uppsala och Köpenhamns 

universitetets fyrahundraåriga existens, vilket skedde 1877 och 1879. Han kontrasterar den 

jublande hyllningsretorik som skapades i samband med dessa med en text av Strindberg, där 

den upsaliensiska studentmiljön beskrivs som cynisk och förråad, där de gyllene idealen 

döljer en cynisk likgiltighet.37 Detta ger en närmast klassisk bild av tillståndet vid Uppsala vid 

slutet av 1870-talet, där de storslagna officiella ceremonierna döljer en andefattig och cynisk 

studentkorps, vars idealism från skandinavismens gyllene glansdagar i stort sett gjort bankrutt, 

och den livsglädje som skildras i Wennerbergs gluntar förbytts i superi och skörlevnad. En 

sådan bild av tingens ordning ges redan i Bertil Almqvists år 1926 utgivna Uppsalastudenten i 

Wennerbergsvers och Strindbergsprosa, där båda författarnas verk tolkas självbiografiskt, 

                                                 
33 Lindroth, s. 228. 
34 J. L. Hartmann, och Eva Wennerström-Hartmann, ”1914-1949. Studenten blir fackmedveten och kårsinnad” i 
Upsalastudenten genom tiderna: En skildring utgiven i anledning av Upsala Studentkårs hundraårsminne 
(Uppsala, 1950), s. 265ff. 
35 Berggren, s. 29ff. 
36 Jonsson, s. 314-321. 
37 Ahlund, s. 11ff. 
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”kunskap om författarens liv är därför lika nödvändigt för förståelsen av Strindbergs verk som 

av Wennerbergs.38 

 Denna kritik av universitetsväsendet framfördes inte bara av Strindberg, i själva verket var 

den kritiska universitetsromanen en genre som uppstod med åttiotalismen och skrevs av 

författare i hela Norden, författare som alla höll sig till en genrebunden bild av studentlivet.39 

Denna bild av studentlivets tillstånd, inte minst i Uppsala, före 1880-talets våg av radikalism 

har sedan varit förunderligt stabil, den har okritiskt traderats av Sten Lindroth i Uppsala 

universitet 1477-1977, och finns även i Jonssons Ljusets riddarvakt. Gemensamt för dem 

båda är att de hänvisar till Strindberg som något av en sanningssägare, den bild av 

universitetet som han skapat gäller som representativ för det verkliga tillståndet.40 Kanske är 

detta egentligen inte så underligt, det finns mycket tilltalande med en sådan läsning, den ger 

en elegant estetisk kontrast till de officiella högtidstalen och jubelfesternas prakt och den 

tycks rimma väl med uppkomsten av 1880-talets radikalism. Den mytiska bilden av 

universitetet som skapats av dess vedersakare har därför, när den jämförts med den faktiska 

utvecklingen, upphöjts till status av sanning. 

 Vad Ahlund gör i sin avhandling är att söka de idéhistoriska rötterna till den kritik som 

framförs i dessa universitetsromaner, och som han hänför till två teman. Det första av dessa 

rör religionskritiken, som var ytterst nära kopplad till de moderna naturvetenskapernas, och 

inte minst darwinismens, växande betydelse, medan det andra behandlade själva universitetet 

och dess institutioner, och där framskymtar enligt Ahlund en entydig bild. Universitetet 

skildras genomgående negativt, romanerna ”visar på en rad negativa detaljer och förmedlar 

framför allt ett dystert helhetsintryck, där själva universitetsatmosfären är unken och 

syrefattig”.41 Bildningsinstitutionerna kritiseras för att ha blivit blott andefattiga institut för 

produktion av statliga ämbetsmän, men det märkliga med denna kritik är att den i hög grad, 

om man skrapar på ytan, grundas i samma idésfär som ledde till den förändring av 

universitetet och studenternas ställning som Sjöberg skildrat, nämligen Humboldts 

bildningsuniversitetet och romantikens nyhumanism.42 

 Givetvis var åttiotalisterna inte företrädare för en ren nyhumanism, men Ahlund visar hur 

de i stor utsträckning  anslöt sig till dess syn på bildningens syfte och mål, dess utvecklande 

kraft som måste stå fri från statliga band och annan påverkan. Detta gällde inte minst de i 
                                                 
38 Bertil Almqvist, Upsalastudenten i Wennerbergsvers och Strindbergsprosa: Kring gluntfeberns orsaker och 
verkningar (Stockholm, 1926), s. 116 et passim. 
39 Ahlund, s. 179ff. 
40 Lindroth, s. 196 och Jonsson 344ff. 
41 Ahlund, s. 182. 
42 Ibid., s. 190-206. 
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Verdandi verkande, som anslöt sig till Humboldt och i hans teorier sökte stöd för rätten att 

fritt debattera vetenskapens nya rön.43 I viss mån kan man alltså tala om en kritik av 

etablissemanget utifrån samma utgångspunkter som några decennier tidigare, nämligen en 

föreställning om studenterna som en ljusets riddarvakt, som i kraft av sin ungdom skall verka 

för det sanna och det goda. Utifrån detta blir universitetsromanerna en kulturell representation 

syftande till att visa att det höga idealet inom akademin inte motsvarar verkligheten, utan att 

det krävs förändringar av en rådande ordningen, förnyelse, för att förverkliga dessa 

sanningskrav. 

 Universitetsromanen kom även efter den av Ahlund undersökta perioden att behålla  en 

remarkabel stabilitet, både tematiskt och formmässigt, vilket visas av Marta Ronne, som i Två 

världar – ett universitet gjort en främst genusteoretisk studie av universitetsskildringarna i 

den svenska skönlitteraturen från sekelskiftet och fram till andra världskriget. Enligt Ronne 

kan det idémässiga innehållet i denna litteratur spåras tillbaka till åttio- och nittiotalisternas 

estetik och det sociala och intellektuella klimatet i slutet av 1800-talet, vilket också speglas 

genom att åttiotalisternas sätt att skildra universitetslivet, så som Ahlund beskriver det, 

återanvändes ända fram till andra världskriget. Detta sekelskifte är alltså grunden för Ronnes 

läsning av texterna, ty ”även om det inte saknas impulser från 1920- och 1930-talet, utgör 

detta gemensamma arv grunden till förståelsen av det tidiga 1900-talets skönlitterära 

skildringar av universitetslivet”.44 

 Den första generationen av moderna universitetsskildrare, åttiotalistförfattarna, tillhörde i 

stort sett samma studentgenerationer som de av mig undersökta memoarförfattarna, de 

studerade vid det universitet som skapats efter de ideologiska stridigheter som kulminerade på 

1840-talet, men där romanerna tycks vilja riva ned, synes memoarerna snarare söka bevara 

den skildrade ordningen. Min hypotes är att dessa två genrer kan betraktas som konkurrerande 

representationer som båda skildrar samma fenomen, men med ytterst olika resultat. 

 Syftet med denna analys är att undersöka memoarernas skildring av studentlivet under 

1860- och 1870-talen som en mot universitetsromanerna konkurrerande representation, där 

båda sidor med utgångspunkt i föreställningar om Humboldts bildningsuniversitet och den 

studerande ungdomens speciella roll som en ljusets riddarvakt sökte visa att dessa ideal 

antingen kunde realiseras i det rådande systemet, eller att detta var omöjligt och att den högre 

utbildningen alltså i grunden måste reformeras. 
                                                 
43 Ahlund, s. 217ff. 
44 Marta Ronne, Två världar – ett universitet: Svenska skönlitterära universitetsskildringar 1904-1943. En 
genusstudie, Skrifter utgivna av avdelningen för litteratursociologi vid litteraturvetenskapliga institutionen i 
Uppsala nr 44 (Uppsala, 2000), s.54-75, cit. s. 74f. 
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 För att förenkla analysen har jag brutit ned den i tre tematiska kapitel, som vart och ett 

undersöker en specifik aspekt av huvudfrågan. För det första, i universitetsromanerna var 

kritiken av universitetet som bildningsanstalt hård, men hur ser detta ut i memoarerna, hur 

framställs professorerna och de formella examenskraven? För det andra, i romanerna 

kritiseras också studenternas moraliska vandel, de beskrivs som försupna cyniker. Hur 

stämmer detta med den bild av studentlivet som ges i memoarerna? För det tredje ska jag 

också närmare undersöka en mer konkret fråga, nämligen studentens relation till kvinnan, och 

då kanske främst den prostituerade, någonting som får stort utrymme i romanerna. Finns där 

en diskrepans mellan skildringen av studenternas könsliv i de båda framställningsformerna, 

och vad kan det i så fall bero på? 

  

Universitetet och bildningen 
Claes Ahlund tvekar inte att ge en kategorisk sammanfattning av tillståndet för den högre 

universitetsutbildningen i Norden, så som den presenteras i universitetsromanerna, 

”genombrottstidens litterära universitetsskildringar är genomgående av negativ art; deras mer 

eller mindre ingående kritiska granskningar visar på en rad negativa detaljer och förmedlar 

framför allt ett dystert helhetsintryck, där själva universitetsatmosfären är unken och 

syrefattig”.45 Detta gällde inte minst Sverige, där universitetens belägenhet i lantliga 

småstäder avskärmar dem än mer från det moderna samhällets utveckling, en åsikt som även 

omfattades av åttiotalismens verklige banerförare, Georg Brandes, som i ett brev till Gustaf af 

Geijerstam skrev att han uppfattade ”de to Smaastads-Universiteter i Sverig som en ren 

Elendighed for Landet”.46 Geijerstam själv framför samma åsikt i sitt bidrag till genren, Erik 

Grane, där kritikens spets riktas mot Uppsala universitet: 
 

Upsala, Upsala. Du bär ansvaret för en hel generations snedvridna ungdomslif. Du bär det ej ensamt, men din 
andel af ansvaret är så dryg, att studentsångerna borde förstummas och bravoropen tystna af sig själfva, när 
deras eko återstudsar från dina vetenskapliga fängelsemurar med deras skumma, ungdomsförkväfvande 
medeltidshvalf.47 
 

Här saknas sannerligen inte symbolisk laddning, där universitetet alltså beskrivs både som 

fängelse och som medeltida, vilket här torde medföra en konnotation av efterbliven 

inskränkthet. Även August Strindberg hörde till de bittra kritikernas skara, i Tjänstekvinnans 

son sägs det att ”universitetet, som hägrat likt den fria forskningens högskola var i botten 

endast examensanstalt, skola, med pensa och förhör, men läxorna måste man fråga kamraterna 
                                                 
45 Ahlund, s. 182. 
46 Ibid., s. 180. 
47 Gustaf af Geijerstam, Erik Grane – Upsalaroman (Stockholm, 1885), s. 137. 
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om, ty professorerna ville ej tala om att det var läxor”.48 Hela systemet är alltså ett enda stort 

hyckleri, där professorerna uppför en tragikomisk charad, där de låtsas vara någonting annat 

än vad de i verkligheten är, nämligen examinatorer syftande till att förse staten med 

ämbetsmän. Huvudpersonen, Johan, försöker anpassa sig, han går på de offentliga 

föreläsningarna i filosofins historia, men ”på de tre kvart föreläsningen räckte, genomgick 

professorn inledningen till Aristoteles Etik. Med tre timmars föreläsning i veckan skulle han 

sålunda behöva fyratio år för att gå igenom filosofiens historia”.49 Föreläsningsserierna var 

alltså absurt långa, men detta stämde också väl överens med kursernas omfattningar, som var 

encyklopediska. Strindbergs Johan studerade estetik och levande språk, ”men estetiken 

innefattade Arkitekturens, Skulpturens, Måleriets, Litteraturens historia och därtill de 

estetiska systemen. [...] Levande språken voro Franska, Tyska, Engelska, Italienska och 

Spanska, samt komparativ Lingvistik”.50 

 Det centrala i denna farsartade skildring, och även för Geijerstam och Brandes, är en kritik 

av universitetssystemet i dess dåvarande form, det är inte några enstaka professorer som 

genom en personlig excentricitet brister i sina plikter, utan det är hela ordningen för den högre 

utbildningen som är fel. Intressant är att kanske framförallt Strindbergs kritik kan sägas 

ansluta sig till von Humboldts ursprungliga idé om det fria forskningsuniversitetet, och 

därmed är kritiseras universitet inte bara för att det inte följt med i samhällets utveckling, utan 

för att det inte ens lever upp till vad det hävdat sig vara. 

 På ogina professorer och besvärliga eller till och med absurda examenskrav finns det gott 

om exempel även i memoarlitteraturen. Bland dessa utgör historikern Sven Fromhold 

Hammarstrand ett lysande exempel på godtycke och extrem petighet. Peter Bagge skildrar i 

sina memoarer hur han examinerades i tre timmar för approbatur i filosofie kandidatexamen, 

och då på de mest betydelselösa detaljer. Bagges omdöme om Hammarstrand som examinator 

är talande: 
 

Hammarstrands stora fel som tentator var, att han gav samma frågor, antingen tentamen gällde ett approbatur 
i filosofie kandidatexamen eller ett laudatur i licentiatexamen. Vad som skilde dem åt var – utom de större 
kurserna för den senare examen – tentamens tidslängd. En landsman till mig – E. B. – tenterade han i 14 
dagar för A i licentiatexamen. Examinanden fick sitt A, men hans nervsystem blev fördärvat – sömnlöshet 
inställde sig.51 
 

                                                 
48 August Strindberg, Tjänstekvinnans son I-II, August Strindbergs Samlade Verk 20 (Stockholm, 1989), s. 174. 
49 Ibid., s. 174. 
50 Ibid., s. 174. 
51 Peter Bagge, Studentminnen och andra minnen från Uppsala 1869-1899, Skrifter utgivna av Pedagogiska 
sällskapet i Stockholm (Stockholm, 1923), s. 71. 

 17



 18

Att det sliter på nerverna att examineras två veckor i sträck kommer måhända inte som någon 

våldsam överraskning. Även Carl Forsstrand råkade ut för Hammarstrand och dennes 

överdrivna krav, han hade ”nämligen fått laudatur i historia i studentexamen och levde i den 

föreställningen, att jag på grund härav med lätthet skulle kunna erhålla minst cum laude i 

kandidaten”, en villfarelse som det första mötet med professorn genast befriade honom från.52 

Hammarstrand krävde att man bevistade hans föreläsningar, och den skildring av dessa som 

finns i Forsstrands memoarer skiljer sig inte mycket från den som framfördes i av Strindberg 

med flera, Hammarstrand var petig, långtråkig och grinig, han tycktes bara nöjd när han 

kunde beslå de internationella auktoriteterna med löjliga detaljfel och, framför allt, han 

behandlade till synes enbart statsförfattningens utveckling i det merovingiska kungadömet. 

Forsstrand försökte följa föreläsningarna, men ”sedan jag härdat ut i fyra terminer, avstod jag 

också från att höra mera om de gamla merovingiska kungarnas oändliga statsrättsliga tvister 

med de redan på den tiden bråkiga frankerna”.53 

 Forsstrand försökte, trots att han övergav föreläsningsserien, ändå att tentera, ett projekt 

som bland annat föll på detaljerna kring inskränkningarna i kungamakten under Childebert II, 

och han lyckades först långt senare tentera historien, och ”då var det för en professor, som 

hade en vidsyntare uppfattning av sitt kall och för vilken såväl den svenska som i all 

synnerhet den merovingiska statsförfattningens historia spelade en underordnad roll”.54 

 Hammarstrand var verkligen inte den ende av professorerna som var fruktad eller till och 

med avskydd för sin hårda krav, detta gällde också i högsta grad professorn i teoretisk filosofi, 

den hängivne boströmianen Sigurd Ribbing. Sigfrid Wieselgren skriver om honom, att det 

ryktades att han tidigare vid disputationer brukat gömma sig i salen, för att framträda när 

respondenten enligt traditionen inbjöd åhörarna att fortsätta oppositionen. Därefter använde 

han sig av sin dialektiska skicklighet till att obarmhärtigt bryta sönder respondentens 

resonemang, och ”längre fram öfverflyttade han detta sitt skarpskyttenit på sina tentander; de, 

som ej voro fullt säkra i sina stycken, lämnade honom vanligen rätt sönderskjutna”.55 

 Detta extrema nit kunde också slå över i ren förföljelse mot de som brast i renlärig tilltro 

till mästaren Boström, något som gällde inte minst i förhållande till adjunkten i filosofi, 

hegelianen Fredrik Georg Afzelius. Ribbing tog för vana att kugga ”sådana som i tentamen 

för Afzelius tillvunnit sig rätt goda betyg men som ej, förrän Afzelii professorsförordnande 

                                                 
52 Carl Forsstrand, Mina uppsalaminnen (Stockholm, 1922), s. 16. 
53 Ibid., s. 16f. 
54 Ibid., s. 17. 
55 Sigfrid Wieselgren, Vårt uppsalalif: Minnen från 1860-talet (Stockholm, 1907), s. 32. 
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slutat, hunnit upp i examen”.56 Även hos Bagge, som skriver om Ribbing att ”jag skulle 

nästan tro, att han var hatad av en stor del av studenterna”, finns den historien med, beskriven 

sålunda:  
 

Redan vid definierandet av filosofi råkade de illa ut. Enligt Afzelius var det ”strävan efter vetande” – studium 
sapientiae. ”Strävan – strävan – strävan – vad är det för en definition?” sade R. Boströms definition var: 
”Vetenskapen om det absoluta och det relativas förklaring därur”, men den definitionen godkändes ej av 
Afzelius.57 
 

Det kanske värsta exemplet på Ribbings obarmhärtiga självsvåld återfinns dock hos Gustaf 

Meyer. Denne hade en bekant, vid namn Josef Linck, som var ytterst begåvad, men samtidigt 

extremt excentrisk, och som efter att ha tenterat filosofi för Ribbing med siktet inställt på det 

högsta betyget, fick beskedet att han var underkänd, med motiveringen: ”’Herrn har 

visserligen läst mycket filosofi, men jag ger inte betyg åt en person, som ej är fullt normal’”.58 

 Memoarlitteraturen är, med andra ord, rik på personlig kritik av de professorer, som 

utnyttjade sin ställning till att göra livet surt för studenterna. Denna kritik gäller dock enbart 

det personliga, det är professorerna som är vrånga, och inte ens den kritiken är allmän, Peter 

Bagge fortsätter nämligen sin karakteristik av professor Hammarstrand sålunda: 
 

Fastän Hammarstrand var en så svår examinator, hörde man dock aldrig någon opposition mot honom från 
studenternas sida. Han var nämligen en mycket försynt personlighet och hade i befordringsväg fått pröva på 
många motgångar.59 
 

Jämför man med Forsstrands karakteristik, blir kanske inte Hammarstrands besvär i 

befordringsgången helt obegripliga, men det intressanta är ändå detta, att Hammarstrand hade 

personliga kvaliteter som vägde upp den officiella tjänsteutövningens tillkortakommanden. 

Inte heller Ribbings eftermäle är odelat negativt, Gerard De Geer beskriver i sin 

”Studieminnen från Uppsalatiden” i Uppsalaminnen en tentamen för den gamle filosofen, där 

den kamrat som också examinerades uppenbarligen inte ägde samma intresse för filosofins 

historia som De Geer själv. Detta gav dock ”Ribbing tillfälle att förete en rent underbar 

majevtisk förmåga att utröna, vad offret i själva verket uppfattat. Åtminstone den gången var 

Ribbing den yppersta tentator jag lärt känna”.60 

 Även om ordvalet, där den tenterade kamraten benämns offret, kan ge upphov till en viss 

tvetydighet, tycks det ändå klart nog, denne De Geer fann Ribbing vara en fullt adekvat, ja, 

till och med skicklig examinator. Detta är i sig dock inte viktigt, variationer i personlig 
                                                 
56 Wieselgren, s. 36. 
57 Bagge, s. 50f. 
58 Gustaf Meyer, Studentliv i Uppsala för sextio år sedan (Stockholm, 1930), s. 124. 
59 Bagge, s. 71. 
60 Gerard De Geer, ”Studieminnen från Uppsalatiden” i Uppsalaminnen berättade av gamla studenter och andra, 
Hågkomster och livsintryck XVIII, red. Sven Thulin (Uppsala, 1937), s. 61. 
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uppfattning av olika personer kan alltid variera, det intressanta är tendensen i de här återgivna 

citaten från ett flertal olika memoarer. Den huvudsakliga kritiken har här varit personlig, 

medan den i de ovan citerade passagerna från Strindberg snarast var riktad mot systemet, 

universitets inrättning, professorernas envälde och examensordningen. 

 Detta intryck förstärks också av det faktum att det för varje exempel på ogina och 

excentriska professorer finns åtminstone ett, ofta flera exempel på motsatsen, de intresserade 

och välvilliga äldre män, som med intresse följer de yngre studerandes väg, och gärna hjälper 

och stöder dem. För Viktor Almquist gäller detta juristprofessorerna Jonas Hagströmer och 

Ivar Afzelius, för Bagge matematikprofessorn Herman Teodor Daug, och för Forsstrand Daug 

och, framförallt, den gamle zoologen Wilhelm Lilljeborg.61 Wieselgren återger i sin tur i 

memoarerna en episod, där professor skytteanus, Vilhelm Erik Svedelius en tidig morgon 

plötsligt uppenbarade sig i Wieselgrens rum och bad att få gå igenom dennes 

föreläsningsanteckningar, för att se till att hann inte missat något viktigt.62 Mest 

anmärkningsvärt är dock det av Meyer skildrade förhållandet mellan honom och professor 

Ribbing, där de uppenbarligen stod på god fot med varandra, men där Meyer ändå såg till att 

tentera filosofin medan Ribbing var frånvarande. Vid Meyers ”kandidatzwyck” på Flustret 

dök dock Ribbing upp, med de skämtsamma orden: ”’Får farbror Ribbing vara med på din 

fest, fast du inte bevärdigat honom med någon tentamen’”.63 Den fruktade tentatorn och 

rabiate försvararen av Boströms systems tonar bort, och fram skymtar en vänlig 

sällskapsperson, som med välvilja betraktade åtminstone de studenter som var landsmän av 

den värmländska nationen, där han var inspektor. 

 Denna tendens av personkritik snarare än systemkritik tycks dock till viss del brytas av 

Viktor Almquist. I sin ”Dagrar och skuggor” i Den eviga ungdomens stad beskriver han hur 

han kom till Uppsala och hade turen att finna en bekant som redan sedan ett år läste på samma 

juridisk-filosofiska examen som Almquist själv tänkte sig. Detta var tur, eftersom denne 

bekant kunde upplysa författaren om de ämnen och kurser som examen fordrade.64 Denna 

ordning kritiseras sedan å det bestämdaste, Almquist säger sig inte närmare känna till hur det 

är ställt numera, det vill säga när han i mitten av 1930-talet nedtecknar minnena, ”men ett 

beklagligt faktum är, att på min tid den unge studenten från universitetets och från lärarnas 

sida lämnades vind för våg”, professorerna tog inget ansvar för att vägleda och stödja de 
                                                 
61 Viktor Almquist, ”Dagrar och skuggor” i Den eviga ungdomens stad: Uppsalaminnen berättade av gamla 
studenter och andra, Hågkomster och livsintryck XVII, red. Sven Thulin (Uppsala, 1936), s. 78, Bagge s. 35f 
och Forsstrand, s. 13ff, 80ff. 
62 Wieselgren, s. 166. 
63 Meyer, s. 12. 
64 Almquist, s. 75. 

 20



 21

studerande.65 Detta var en märklig ordning, ty ”vad hade väl varit mera naturligt, än att vid 

terminernas början de nyinskrivna studenterna sammankallats och inom de särskilda 

ämnesgrupperna meddelats vad och huru de borde studera, vilken litteratur borde begagnas o. 

s. v”.66 

 Almquist kritiserade inte bara bristen på offentliga kursplaner och kunskapskrav för de 

olika examina, utan även bristen på därför lämpade böcker och föreläsningsserier. 

Professorerna borde skriva för kurserna lämpade böcker, det vore bättre än att tvinga 

studenterna köpa stora mängder dyrbar litteratur, vars relevans i stor utsträckning var 

tvivelaktig, och föreläsningarna borde i största möjliga utsträckning hålla sig till det som var 

relevant för tentamen.67 

 Denna utförliga kritik är remarkabelt lik den som Strindberg framförde i Tjänstekvinnans 

son, så lik att det knappast vore otroligt att förutsätta att Almquist läst boken ifråga. Detta att 

Almquist säger sig inte känna till hur systemet såg ut i den samtid han skrev i stämmer 

säkerligen när det gäller detaljer, men det torde vara otroligt att han inte skulle vara medveten 

om de förändringar som skett under åren, inte minst som Verdandi gav ut de första inofficiella 

kursplanerna på 1880-talet.68 Dessutom upplöses kritiken till viss del bara ett par sidor senare, 

då Almquist gått vidare till ”den högre juris utriusque kandidatexamen”, där samma brister 

förvisso förelåg, men där ”den unge studenten under årens lopp växt till i förstånd och 

företagsamhet, så att den efterlysta handledningen var mindre behövlig”.69 Vad som kunde 

ses som en brist när det gällde den gröne recentior, som nyss anlänt till universitetet, gällde 

alltså i betydligt mindre grad den erfarne studenten, och Almquists resonemang torde lämna 

öppet om denna frihet från fasta ramar inte i slutändan kan ses som nyttig, i det att den 

befrämjade den ovan nämnda tillväxten i förstånd och företagsamhet. 

                                                

 Även för Carl Forsstrand tycks den rådande examensordningen ha berett vissa svårigheter, 

som också återspeglas i memoarerna. Denne hade nämligen inte alls lust till den bana som 

fadern föreslog, nämligen juristens och ämbetsmannens, utan, som han själv skriver, ”min håg 

låg åt zoologi och botanik, åt geografi och forskningsresor”.70 För att kunna ägna sig åt de 

biologiska vetenskaperna var Forsstrand dock först tvungen att ta sig igenom den filosofiska 

fakultetens, till vilken naturvetenskaperna då ännu hörde, nålsöga, i form av filosofie 

kandidatexamen, vilket gjorde att den tid han beräknat för studierna kraftigt förlängdes: ”I 
 

65 Almquist, s. 75f. 
66 Ibid., s. 75f. 
67 Ibid., s. 76. 
68 Lindroth, s. 198. 
69 Almquist, s. 78. 
70 Forsstrand, s. 1. 
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stället för att tillbringa beräknade fem, högst sex år vid universitetet, stannade jag där en 

rundlig tid eller nära tretton år”.71 

 Denna förlängda studietid var, givetvis, inte en följd av lättja eller brister, utan en följd 

med den nya examensstadgans ”synnerligen ogynnsamma och försvårade villkor för förvärvet 

av doktorsgraden”.72 I den dåvarande examen skulle nämligen minst fem ämnen och åtta 

betygssteg ingå, varav latin, filosofi, historia och nordiska språk var obligatorisk, varför blott 

det femte lämnade möjlighet för den naturvetenskapligt hågade att briljera. Att fordringarna 

var stora och inga bestämda kurser existerade bidrog, enligt Forsstrand, till att studierna 

förlängdes för många, inte minst på grund av att ”dessa ofta och i betydande utsträckning 

föllo inom ämnen, som ej alls intresserade”.73  

 När det äntligen var dags för examen hade situationen dock förändrats, ”genom omsider 

införda förändringar i examensstadgan hade för mig och åtskilliga andra naturforskare 

ändtligen lättats”: fem ämnen och åtta betygssteg var fortfarande kravet, men bara latinet och 

filosofi eller historia kvarstod som tvångsämnen, vartill också tillkom matematik eller kemi, 

för de som sökte examen inom matematisk-naturvetenskapliga sektionen.74 Av dessa tycks 

Forsstrand främst betraktat latinet som besvärligt, och då inte minst på grund av egna 

bristande kunskaper, någonting som skulle gälla många av dem som kom från Stockholms 

Lyceum.75 I själva verket tycks mycket av den kritik som riktades mot den äldre 

examensstadgan redan här ha rättats till, och i den senare redogörelsen för tagandet av den 

högre graden syns ingen kritik.76 Och varför skulle där finnas sådan , när Forsstrand för 

licentiatgraden helhjärtat kunde ägna sig åt naturvetenskapen, utan störande inflytande från 

humaniorans sida? I själva verket är det egentligen inte heller examensordningen för 

studerande vid filosofiska fakulteten i sig som kritiseras, utan bara dess tillämpning på 

blivande naturvetare. För biologer tycks inte finnas något egenvärde i att traggla latin, men 

det hindrar inte att det är lämpligt för dem som tänkt sig en annan bana. 

 Det som hos Strindberg och Geijerstam är ett system som är absurt och otidsenligt, inte 

bara ett hinder för den fortsatta karriären utan rent av ett existentiellt ont, en institution som 

lakar ut den till ungdomen hörande idealismen och ersätter den med cynisk bitterhet eller en 

insikt om att den verkliga världen, den som räknas, finns utanför akademiens murar, är alltså 

hos memoarförfattarna alltså snarare en fråga om, å ena sidan, fel på den politiska nivån som 
                                                 
71 Forsstrand, s. 2. 
72 Ibid., s. 2. 
73 Ibid., s. 3. 
74 Ibid., s. 180. 
75 Ibid., s. 180. 
76 Ibid., kap. VI. 
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också kan, eller redan har, rättats till, och, å andra sidan, de personliga egenheterna hos 

specifika professorer. Dessa framställs i anekdotform, som om detta att stångas mot en 

excentrisk och erkänt besvärlig figur som Hammarstrand är en del av studentlivet, en 

obligatorisk punkt att passera på väg mot vuxenlivet och karriären. Det främlingskap, det 

utanförskap och förkastande av universitetsstudierna och allt som följer med dem, som så 

uppenbart genomsyrar exempelvis Strindbergs Tjänstekvinnans son, lyser i memoarerna med 

sin frånvaro, det är snarast anmärkningsvärt i hur hög grad memoarförfattarna i sina minnen 

väljer att identifiera sig med universitetet. ”Den eviga ungdomens stad! Den hade så många 

försonande drag”, skriver den annars så kritiske Almquist, och detta gäller inte bara stadens 

yttre drag, eller det studentliv jag kommer behandla i nästa kapitel.77 

 Det studentliv som återges i memoarerna tycks alltså, trots alla svårigheter och besvärliga 

hinder, ändå i huvudsak vara harmoniskt. Systemet fungerar, tycks vara vad de säger, och inte 

minst tack vare de personliga relationerna mellan studenter och professorer. Dessa 

professorers stora makt öppnade givetvis för missbruk och inskränkthet, men också för det 

personliga intresse som skildrades i citatet ovan. I huvudsak är det alltså inget fel på 

universitetet enligt memoarförfattarna, den bild som återges är en av en institution som, trots 

vissa skavanker, ändå fyller sin uppgift, det vill säga tradering av kunskap och även, i viss 

mån, forskning. 

 

Studenten, idealist eller cyniker? 
Studenterna i de generationer som studerade under 1840-talet tycks, i linje med vad som sagts 

ovan, i hög grad ha betraktat sig själva som någonting speciellt, som en grupp med en mission 

och en speciell moralisk klarsyn grundad i just deras ungdom. De såg sig själva som en 

”ljusets riddarvakt”, en utvald skara ämnad att lotsa Sverige in i framtiden. Giltigheten av 

denna vision, eller snarare dess förverkligande i den vardagliga verkligheten, i umgänget 

studenterna emellan i nationssalar och på privata kammare, kritiserades hårt i 

universitetsromanerna, Ahlund tar denna motsättning som utgångspunkt för sin bok, där han 

kontrasterar jubelfesternas högstämda retorik med en uppsats av Strindberg, kallad ”Den 

litterära reaktionen i Sverige”: 
 

När jag hösten 1867 anlände till Uppsala med alla de vackra föreställningar om studentlivet som Gluntarne så 
väl diktat, ledo mina och kamraternas illusioner ett grymt nederlag. På nationen, där man samlades för att 
vara student och bjuda på sin unga andes bästa skatter, där dracks endast. [...] Bara tentamensresonemang, 
råhet och förfärlig dryckenskap med vidriga scener. Och att adelsståndet icke var avskaffat kunde man se. 

                                                 
77 Almquist, s. 79. 
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Men Skandinavismen? Reformen? Religionsfriheten? Det var glömt! En smygande skepsis hade infunnit sig 
och de unga började visa symptom av att bli reaktionära. De hade tagit som princip att icke ha några åsikter 
om något.78 
 

Denna åsikt om en stelnad och cynisk studentgeneration, som svikit alla ideal för att göra 

karriär och under tiden svirar och lever runt genomsyrar alla Strindbergs uppsalaskildringar, 

den finns i Tjänstekvinnans son likväl som i novellsamlingen Från Fjärdingen och 

Svartbäcken, där inskränkthet, dumhet och avundsjuka mot all begåvning och talang 

genomsyrar alla novellerna, inte minst ”Skalden och poeten”. Där är den ene huvudpersonen 

en ”skald”, det vill säga en idealistisk romantiker, som genom sin oförsiktighet att deklamera 

idealistisk vers på nationen bli allmänt förhånad, eftersom han tog den på allvar. Denne 

högstämde skald bättrar sig dock, lämnar grubblandet över absintheglaset till förmån för 

gemenskapen över punschbålen, och blir till slut en respektabel småborgare.79 

 Även Geijerstams Erik Grane genomsyras av denna kritik. Titelpersonen lämnar bitter och 

desillusionerad Uppsala, men återvänder med hopp om förändring. Detta hopp byts snart ånyo 

i desillusion, eller med Ahlunds ord, ”han frågar sig, vad man ska göra med en ungdom, ’som 

hvarken kan vara glad, entusiastisk eller indignerad öfver någonting’ (s. 109) och vet att han 

själv riskerar att smittas av denna blaserade livströtthet, som endast paras med karriärhänsyn, 

inställsamhet och undfallenhet för auktoriteter”.80 

 Denna kritik av studenternas vandel tycks grundad i samma argument som ursprungligen 

byggde upp den idealiserade bilden av studenterna, nämligen föreställningen om dem som en 

exklusiv ungdom. Ahlund anknyter till ett gemensamt filosofiskt arv, nämligen ”Fichtes krav 

på den lärde att vara inte bara ett intellektuellt utan också ett moraliskt föredöme”.81 Som vi 

sett i förra kapitlet fördömde universitetsromanernas författare universitetet som 

bildningsinstitution, och detta fördömande spiller också över på de studenter som anpassar sig 

till detta system och tar cynismen, hyckleriet och karriär- och statussökandet på allvar. 

 Förhållandet universitetsromaner och memoarer kan i förhållande till den här frågan ges 

ytterligare en dimension, nämligen i förhållandet mellan Sigfrid Wieselgrens memoarer och 

den under pseudonymen ”Horatio” utgivna romanen En man öfver bord. Denna roman är 

dock redan i sig själv komplicerad, eftersom den grundar sig i hågkomsterna av ett självmord 

i Wieselgrens bekantskapskrets, vilket Ekström behandlat i sin Dödens exempel. 

                                                 
78 Ahlund, s. 15.  
79 August Strindberg, Från Fjärdingen och Svartbäcken, August Strindbergs Samlade Verk 2 (Stockholm, 1981), 
s. 148ff et passim. 
80 Ahlund, s. 118. 
81 Ibid., s. 286, urspr. kurs. 
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 Det speciella med denna roman är en diskrepans mellan berättarrösten, som huvudsakligen 

är positiv till universitetet och framför åsikten att den generation studenter som studerar vid 

den tid romanen skildrar, början av 1860-talet, utgör en höjdpunkt vad gäller begåvning, och 

bokens huvudperson, Lennart, som snarare instämmer i den kritik av den stora massan 

studenter som varande försupna egoister som givits i citaten ovan.82 Ahlund skriver att 

”Lennarts hårda kritik av studentvärlden måste således bedömas utifrån hans överkritiska och 

hyperpessimistiska personlighet och förlorar därmed i tyngd vid en jämförelse med den i 

berättartexten förankrade, mer positiva uppfattningen”, och hänvisar sedan just till 

Wieselgrens memoarer, där han tycker sig se berättarröstens positiva omdömen återspeglas.83 

 Wieselgren är dock inte ens i sina memoarer en helhjärtat positiv skildrare av de forna 

tidernas studentliv, någonting som till stor del kan relateras till hans synnerligen negativa 

inställning till rusdrycker. Som son till den tidiga svenska nykterhetsrörelsens store 

banerförare, Peter Wieselgren, hade Sigfrid Wieselgren redan som student en stark skepsis till 

rusdrycker, i memoarerna hävdar han att han redan då var absolutist, och med tanke på 

nykterhetsrörelsens frammarsch i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, fanns där 

knappast någon anledning för honom att ompröva den inställningen på gamla dar, snarare 

borde det ha tyckts honom som om historien var på väg att ge honom rätt. 

 Alkoholens roll som socialt smörjmedel och de svårigheter den som inte drack kunde råka i 

syns redan i slutet av memoarernas inledningskapitel, där Wieselgren skildrar den 

obligatoriska ”zwyck” som hölls på nationen av de nya medlemmarna, med syfte att bli 

bekanta och dricka brorsskål med de äldre landsmännen. Wieselgren beskriver hur han blott 

skyldrade med punschglaset, vilket, givetvis, lyckades reta en av de äldre landsmännen: 
 

Han skrek så väldigt att alla måste lystra; hastigt fann jag mig omringad af en mängd af mina nya, mestadels 
för mig okända kamrater, som alla väntade att se mig falla till föga för af gammalt godkänd sed. Men det föll 
mig alls icke in. Själfva lukten af den klibbiga drycken föreföll mig vidrig; jag kunde ej förstå huru någon 
frivilligt kunde vilja hvälfva den i sig. Och detta gaf jag min nye bror till svar.84 
 

Wieselgren lyckas slutligen komma ur den knepiga situationen med ett skämt, och även om de 

flesta av landsmännen uppenbarligen inte begrep sig på hans avhållsamhet, så slutade de 

”snart att bråka med mig och lät mig själf få bestämma mina ’njutningar’”.85 

 Nationslivet som helhet ägde också sina brister, på grund av att en i sig själv god och 

pietetsfull vård av gamla traditioner ibland kunde urarta, när gamla olater hölls vid liv just för 

                                                 
82 Ahlund, s. 101ff. 
83 Ibid., s. 105. 
84 Wieselgren, s. 12. 
85 Ibid., s. 12f. 
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att de var hävdvunnen sedvänja. Bland dessa dåliga sedvänjor ”mötte naturligtvis främst det 

öfverdrifna drickandet, som inom åtskilliga nationer häfdades såsom gammal god sed”.86 Det 

dåliga beteendet, och ett därmed sammanhängande rykte, var dessutom ofta följden av några 

få tongivande nationsmedlemmars bristande personliga vandel, och givetvis hade Wieselgrens 

egen nation ett gott rykte: ”’Göteborgarne’ hade godt anseende om sig och voro till allra 

största delen oförvitliga och väl begåfvade unga män”.87 

 Men jämte dessa dåliga sidor fanns där också fördelar med nationsväsendet, nämligen dess 

stödjande och fostrande funktion. Nationen ägde nämligen ”liksom familjen en känsla af 

ansvar gent emot sina särskilda medlemmar, i kraft hvaraf den, när helst så behöfdes, inskred 

icke blott understödjande och hjälpande utan ock varnande och rättande”, och den stod som en 

ersättare för familjelivet för dess unga medlemmar.88  

 Felet med de sedvanor som fanns och som involverade alkohol var alltså deras ställning, 

och det grupptryck som fanns att dricka. Wieselgren menar att de flesta studenter helst 

sluppit, vilket han visar i en anekdot från studentbeväringen, ökänd som ett enda utdraget 

supkalas i naturen. När andre korpralen i Wieselgrens korpralskap föreslog menyn för den 

obligatoriska frukosten, krävde Wieselgren att få mjölk, vid sidan av öl och brännvin. Denna 

önskan att slippa dricka var han heller inte ensam om, när han väl framfört sina krav visade 

det sig snart att endast korpralen och ytterligare en person önskade brännvin.89 

 Den stora majoriteten var alltså sådana som egentligen ville slippa, och de som försökte 

upprätthålla den gamla ordningen skildras ytterst tragikomiskt. Wieselgren skildrar en 

värmlänning, som tog det som sin egen personliga uppgift att upprätthålla korpralskapets ära 

genom att  
 

hvarje frukost tömma sina 6-7 supar. De första dagarna redde han sig därmed och visade oss andra sitt förakt, 
utan att vi kunde i hans eget skick hämta något skäl mot hans råa argumentation; men en dag blef han hastigt 
stupfull och måste läggas under ett träd, då signalen från Botaniska trädgården uppfordrade oss att skynda 
tillbaka till öfningarna.90 
 

Skildringen av denne druckne värmlänning fortsätter med att han ändrade sina vanor och 

intog en uppskattad position i samhället, ”men hans hälsokraft bröts vida tidigare än hvad 

lefnadsåren kunde förklara. Nu är han sedan flera år tillbaka död”.91 Även den som bättrar sig 

måste alltså falla till föga för alkoholens skadeverkningar. 

                                                 
86 Wieselgren, s. 111. 
87 Ibid., s. 112. 
88 Ibid., s. 114f. 
89 Ibid., s. 100. 
90 Ibid., s. 100f. 
91 Ibid., s. 101. 
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 Denna syn på alkoholen och dess skadliga inflytande återkommer till viss del i Pelle 

Ödmans memoarer. Det gäller avsjungandet av serenader, som alltid krävde att 

uppdragsgivaren på något sätt ersatte sångarna. Om man inte råkade vara rik resande och 

kunde bjuda kvartetten på sexa på någon av Uppsalas krogar, så skulle man i alla fall bjuda på 

en halvflaska ”confonium”, det vill säga punsch.92 Detta punschdrickande för att klara 

struparna var ingenting Ödman uppskattade, det störde nämligen tillfällets ideala stämning 

och ”det var en skymt af serenadernas realistiska frånsida. Och för egen del får jag säga, att de 

ej hade förlorat på, att den varit alldeles borta”.93 

 Detta är förvisso bara en antydan om inställningen i alkoholfrågor, men Ödman hade 

uppenbarligen en synnerligen idealistisk vision av serenadsångens natur, och just 

punschdrickandet tycks snarast vara ett hinder för detta, ett medel att föra de unga 

musikanterna, och inte minst föremålet för deras uppvaktning, åter till den grå verkligheten. 

 Även i den här frågan finns hos Almquist en uttalad kritik av det förgångna, där 

studentlivet i slutet av 1870-talet beskrivs som alltför rikt på dryckenskap, ”’Nationslivet’ 

bestod huvudsakligen i suporgier kring punschborden inne i ett rysansvärt moln av 

cigarrök”.94 Detta låter i högsta grad som universitetsromanerna, Almquist går så långt som 

att hävda att ”den som varit med under de förhållandena är till och med i stånd att välsigna 

motboken och kontrollstyrelsen”.95 Problemet skylls dock inte på universitetsinstitutionen 

som sådan, utan på tidsandan och på dessa minnen följer andra, minnen av umgänge i privata 

hem, av ”nationsbaler och Gillesbaler, teaterupptåg och slädfärder, ridturer och serenader. 

Gullvivor blommade borta vid Flottsund och mitt hjärta var ungt”.96 Det är en närmast 

romantisk åminnelse av en sedan länge förfluten ungdom, svept i ett rosigt skimmer. Även 

hos Almquist blir alltså alkoholen till boven i dramat. 

 Någon som däremot inte betraktade alkoholen som ormen i paradiset var Forsstrand. Han 

tar upprepade gånger tillfället i akt att ställa det förflutnas frihet mot samtidens statliga försök 

att kontrollera alkoholen, vilket inte minst blir tydligt i denna karakteristik av en före detta 

studentkamrat, som blivit överdirektör av det statliga kontrollorganet med det ytterst passande 

byråkratiska namnet Kontrollstyrelsen: 
 

Även beträffande Fredrik Zethelius har jag på gamla dagar erfarit en missräkning. Av denne under 
studentåren så klarsynte, rättänkande och kloke man, vars vackra examina utgjorde grunden till snabba och 

                                                 
92 Ödman, s. 105ff. 
93 Ibid., s. 114. 
94 Almquist, s. 78f. 
95 Ibid., s. 79.  
96 Ibid., s. 80. 
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väl befogade befordringar på ämbetsmannabanan, har nämligen blivit en underlig överdirektör i ett underligt 
verk, en inflytelserik man i nykterhetsfanatismens och förbudsfåneriets tjänst.97 
 

Den gode och lovande kamraten från studentåren hade alltså förvandlats till en ledande 

företrädare för en strävan som Forsstrand inte kunde förlika sig med. Även hos Gustaf Meyer 

förekommer en idealisering av alkoholvanorna i ungdomen, före restriktionerna, men han är 

inte alls lika uttalat kritisk som Forsstrand. 

 Forsstrand är också intressant, i det att han flera gånger tar upp de föreställningar som 

genomsyrar universitetsromanerna och polemiserar emot dem. Han citerar in extenso ett 

stycke av Ernst Meyer, litteraturhistoriker och Uppsala universitetsbiblioteks förste 

bibliotekarie från 1910, vars åsikt var att Uppsalas studentkollektiv på 1870-talet var inne i en 

period av passivitet, besvikelse och cynisk egoism, där skandinavismen var död, det följande 

decenniets sociala medvetenhet ännu låg i framtiden och kårandan upplösts till förmån för 

umgänge i privata kotterier.98 Denna bild av studentlivet får till synes stå oemotsagd, men 

läser man mellan raderna inser man att Forsstrand ägnar en stor del av memoarerna åt att 

motbevisa dessa teser. 

 För det första föredrog Forsstrand själv att umgås i så kallade kotterier, och han instämde 

inte i att detta umgängessätt skulle vara ett uttryck för en urartad kåranda och därmed 

sammanhängande ointresse för samhället. Efter att ha listat de närmaste bekantskaperna med 

deras senare yrkestitlar kan Forsstrand nöjt konstatera att de flesta blev mer eller mindre 

framstående och bemärkta män i staten, men ”detta kunde man beträffande flera ibland dem 

också förutse under studenttiden, på grund av den flit och framgång, varmed de bedrevo sina 

studier, eller av det sätt, varpå de gjorde sig gällande inom kamratkretsen och blevo 

uppmärksammade i vidare kretsar”.99 Umgänge i mindre kretsar av närmare bekanta var alltså 

inget hinder för att dessa kotteriers medlemmar skulle kunna gå vidare längs lysande 

ämbetsmannabanor.  

 Inte heller skandinavismen var så död som det kunde verka, 1874 beslöt man att anordna 

ett nytt skandinaviskt studentmöte i Uppsala under det följande året, och att detta förslag till 

en början sett ut att falla skulle inte skyllas på ointresse från studenternas sida, utan ”det hade 

blott varit den vanliga svenska trögheten eller oföretagsamheten, som gjort sig gällande, för 

att nu giva plats åt den ej heller ovanliga impulsiva livaktigheten”.100 Detta möte blev sedan 

en strålande succé, skildrad i synnerligen positiva ordalag, vilka Forsstrand backar upp med 
                                                 
97 Forsstrand, s. 84f. 
98 Ibid., s. 61. För uppgifterna om Ernst Meyer, se Nordisk Familjebok, tredje upplagan, trettonde bandet 
(Stockholm, 1930). 
99 Ibid., s. 83. 
100 Ibid., s. 138. 
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hjälp av välvilliga pressklipp, där de forna decenniernas politiska entusiasm inför 

Skandinaviens enhet för ett ögonblick återförs till livet.101 Även Gustaf Meyer ger i sina 

memoarer en synnerligen positiv bild av detta skandinaviska studentmöte.102 

 Vad slutligen åttiotalisternas våg av politisk radikalism beträffar, avfärdar Forsstrand inte 

existensen av nya impulser och förändringens vindar, det är snarare deras upsaliensiska 

representanter, ”det samtida ’gröna Sverige’, som klicken kallades i Uppsala”, och inte minst 

en av deras ledare, Karl Staaff, som kritiseras.103 Forsstrand och hans vänner läste Strindberg 

och andra nydanare med stort nöje, men med en kritisk blick, som alltför många tyvärr 

saknade. Bland dessa kunde nämligen dylik litteratur få ” betydelsen av en brandfackla, som 

tände till liv slumrande lidelser och mer eller mindre berättigade föreställningar om politiska 

och sociala orättvisor och missförhållanden”.104 

 Potentiellt explosiv litteratur var med andra ord mest farlig i händerna på dem som på 

grund av bristande omdöme var alltför lättpåverkade. Detta tycks vara Forsstrands 

genomgående syn på åttiotalisterna, vilket också går igen i en episod, då han, enligt egen 

utsago, var den som ställde sig i vägen för deras strävan att genom utspel ”fästa världens 

uppmärksamhet på hur Uppsalastudenterna vaknat ur sin slöhet”.105 

 Det gällde ett sympatiuttalande för en i riksdagen väckt motion om religionsfrihet, och för 

att kåren skulle kunna göra ett sådant krävdes förslag från någon nation, och följaktligen 

försökte man få till ett sådant på Stockholms, där Forsstrand var medlem, och han var den 

som ledde oppositionen mot denna sak. Forsstrand var förvisso för religionsfriheten, men 

ansåg det inte vara studentkårens sak att lägga sig i den frågan, vilket ledde till en hätsk 

debatt, kännetecknad av vad Forsstrand betraktar som kännetecknande för den liberala 

agitationen: 
 

Detta var för dem mycket obehagligt att höra, och jag fick följaktligen under den stundom mycket heta 
diskussionen många skarpa mothugg, enligt vanan inom s. k. frisinnade läger mest av personlig art. [...] Jag 
bevarar dock en smärtsam hågkomst av den hätskhet, som gav sig luft i hrr Staaffs och Olssons m. fl.:s 
diskussionsinlägg och som sedermera under tidernas lopp ofta varit ett utmärkande drag i liberala och 
radikala koryféers uppträdande.106 
 

På så vis demaskerades till viss del också det politiskt medvetna åttiotalet såsom varande 

mycket väsen skapat av högljudda och inskränkta personer, och i stort sett saknande verklig 

                                                 
101 Forsstrand, s. 138-144. 
102 Meyer, s. 164ff. 
103 Forsstrand, s. 173. 
104 Ibid., s. 171f. 
105 Ibid., s. 173. 
106 Ibid., s. 175. 
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substans, och de tre punkter utifrån vilka hans egen studentgeneration kritiserades för slapphet 

och cynism har upplösts till intet. 

 Här tycks mig som om vi till viss del står inför tre olika sorters representationer, tre olika 

grundinställningar som speglas i skildringarna av studentlivet. Där är för det första 

romanernas obevekliga kritik av cyniska egoister i ett system som inte producerar någonting 

bra. Sedan kommer Wieselgren, Ödman och, till viss del, Almquist, för vilka studenterna i 

stort sett är goda representanter för de uppställda idealen, men där de dåliga sidor som faktiskt 

fanns i studentlivet i stort sett kan återföras på alkoholens inflytande. Denna fokus på 

alkoholens skadeverkningar torde kunna förklaras med nykterhetsrörelsens tillväxt och den 

fokus på superiet som samhällsproblem som fanns i början av 1900-talet, den ger vid handen 

att de problem som fanns i det förflutna kunde lösas med samtidens politiska styrmedel. Dock 

är detta inte en revolutionär förändring, systemet i sig var gott nog, det behövde bara 

korrigeras. 

 Slutligen finns där också Forsstrands, och till viss del även Meyers, synsätt, där det först 

ställs upp kritik mot det förflutna, men där denna sedan tillbakavisas. I alkoholfrågan är 

Forsstrand definitivt ensam i sina angrepp på den samtida ordningen. Han torde varit den av 

memoarförfattarna som var mest konservativ, någonting som han förvisso inte gör någonting 

för att dölja, och det tidiga 1900-talets politiska utveckling är uppenbarligen för honom 

någonting att bekämpa.107 Sålunda blir det förflutna i hans tappning mer ett vapen mot det 

närvarande, än en fungerande modell att bevara från radikala förändringar i framtiden. 

 

Studenten och kvinnan 
”En gång såg han en kvinna som fyllt femti år taga emot ynglingar, och en annan gång en äkta 

man som vände sig åt väggen medan hustrun tog emot och studenter sutto på sängkanten och 

höllo ljuset”.108 Så beskriver August Strindberg de upsaliensiska studenternas fritidsnöjen i 

sin förmenta självbiografi Tjänstekvinnans son, en dyster bild förvisso, men helt utan 

medlidande med de prostituerade, som valt sitt värv ”av smak, trivdes bra och voro alla 

glada”.109  

 Dylika skildringar är inte direkt ovanliga i universitetsromanerna, de växlar mellan 

beskrivningar av den utbredda prostitutionen som grasserade i den oskarianska 

dubbelmoralens slagskugga, och, i åttiotalismens anda, kritisera den sexuella avhållsamhet 
                                                 
107 Angående den konservativa politiska inställningen, se Forsstrand, s. 254ff et passim. 
108 Strindberg 1989, s. 176. 
109 Ibid., s.176. 
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som förväntas av unga män i väntan på den ekonomiska möjligheten av ett äktenskap.110 Inte 

heller var prostitutionen vid 1800-talets mitt någon ovanlig kuriositet, Yvonne Svanström 

beskriver i Offentliga Kvinnor hur ett flertal svenska städer, med början i Stockholm, under 

1800-talets gång införde regleringar för att kontrollera prostitutionen. Gemensamt för dessa 

städer var att de var hamnstäder, garnisonsorter eller universitetsstäder, och alltså hade ett 

överskott på unga män, ett mönster som väl passade in på Uppsala, som fick sitt 

regleringssystem 1880.111  

 Detta årtal innebar knappast att prostitutionen tog sin början det året, snarare var det ett 

uttryck för myndigheternas försök att kontrollera fenomenet. Germund Michanek skriver i 

Studenter och hetärer att det i myndigheternas prostitutionsbok fanns mellan trettio och fyrtio 

bostäder för prostituerade registrerade, och den mest kända av dessa bordeller låg på 

Dragarbrunnsgatan 59, där en kvinna kallad Teckla drev verksamhet exklusivt för flera 

generationer av studenter. Denna inrättning kan tyckas märklig, eftersom klientelet 

uteslutande bestod av studenter, och Michanek återger åsikten att detta sågs som en 

statusfråga, det var finare att betjäna studenter än kroppsarbetare. Dessa uppgifter gäller 

främst för de sista decennierna av 1800-talet, då frågan inte minst genom federationsrörelsen 

problematiserades och diskuterades, men ingenting tyder på att förhållandena varit annorlunda 

tidigare.112 

 Skälet till denna lilla exkursion över studenternas skörlevnad är att detta tema, kärleken 

och könslivet, som spelar en viktig roll i universitetsromanerna, där det problematiseras och 

ges en viktig roll i kritiken av det bestående, ser mycket annorlunda ut i memoarerna, om det 

nu överhuvudtaget nämns där. Ändå var det en fråga som diskuterades livligt i samhället, 

både under 1880-talet, då Uppsala fick en egen sedlighetsförening, där välmenande borgare 

sökte rädda de fallna kvinnorna från deras omoraliska leverne, och under 1900-talets första 

decennier, då en statlig utredning tillsattes för att utreda den reglementerade prostitutionen.113 

Prostitutionen betraktades som ett moraliskt problem, men frågan blev kom i debatten också 

att handla om förhållandet mellan könen i stort och om det orättvisa förhållandet mellan 

samhällsklasserna, vilket till viss del gjorde den till en fokalpunkt för kraven på 

samhällsförändringar.114 

                                                 
110 Ahlund, s. 115. 
111 Yvonne Svanström, Offentliga kvinnor: Prostitution i Sverige 1812-1918 (Stockholm, 2006), s. 132. 
112 Germund Michanek, Studenter och hetärer: Kulturhistoriska bilder från gamla tiders Upsala (Stockholm, 
1971), s. 112-123. 
113 Michanek, s. 75-97 och Svanström, Del 5: Reglementeringssystemets fall, se särskilt s. 246, 272f.  
114 Svanström, s. 240, 245, 282. 

 31



 32

 Den ende av de av mig undersökta memoarförfattarna som faktiskt explicit nämner 

prostitutionen är Carl Forsstrand, och detta enbart i en anekdot om den gamle professorn i 

grekiska, Johan Spongberg. Federationsrörelsen hade i slutet av 1870-talet nått Uppsala med 

buller och bång, och även föranlett en diskussion i akademiska konsistoriet, där stadsläkaren 

svarade på frågor. Spongberg frågade då hur många prostituerade kvinnor och hur många 

unga män som fanns i Uppsala, fick veta att de var fyra respektive femtonhundra, varvid han 

utbrast: ”’O, du min Gud, 1,500 unga män och bara 4 kvinnor! Nej, tacka vill jag Athen, där 

fanns det på Perikles tid 5,000 hetärer’”.115  

 Forsstrand tycks inte ha varit någon varmare vän av federationsrörelsen, och, som han 

skriver längre fram i memoarerna, ”gubben Spongbergs åsikt att hetärerna voro alltför fåtaliga 

i lärdomsstaden hade också utan tvivel ganska stor resonans inom studentkåren”.116 Även om 

det inte talas vidare om prostitutionen, vars led som ovan visats knappast var fullt så glesa 

som anekdoten antyder, framgår det på flera ställen i memoarerna hur denna de studerande 

unga männens längtan efter kvinnligt sällskap tog sig olika uttryck.  

 Sålunda beskriver Forsstrand hur ett av tidens resande teatersällskap, den Tivanderska 

truppen, kunde fira stora triumfer med sina operetter, eller snarar genom ”de vackra unga 

flickor, som i dem uppträdde, huvudsakligen som bifigurer eller i kören och, om jag så får 

uttrycka mig, som skåderätter”.117 Att detta skulle vara fallet var knappast något märkligt, 
 

Att de skulle väcka uppseende och vinna beundran i en stad med så talrik manlig ungdom och så få 
fruntimmersresurser som Uppsala, var ju givet, och månget ynglingahjärta kom också i brand för deras 
skull.118 
 

Dessa förhållanden gällde inte bara mer eller mindre seriösa teatersällskap, utan även, 

givetvis, cirkusar och annan lättare underhållning, men även stadens krogar tycks i 

Forsstrands framställning ha hållit sig med unga servitriser, allt för att locka en större 

kundkrets.119 

 Forsstrand nämner också, mer i förbigående, de försök som uppenbarligen gjordes att 

integrera studenterna med stadens finare kretsar, som exempelvis de så kallade Gillebalerna, 

anordnade i stora salen på Gillet, och ”under några terminer voro dessa baler mycket 

besökta”.120 Vid dessa baler deltog uppsalasocietetens verkliga elit, inklusive sådana 

celebriteter som ärkebiskopen och landshövdingen, och förutom kraven på salongsfähighet 

                                                 
115 Forsstrand, s. 22.  
116 Ibid., s. 167. 
117 Ibid., s. 131. 
118 Ibid., s. 131. 
119 Ibid., s. 12, 136. 
120 Ibid., s. 68. 
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torde priset, 1kr. 50 öre, som skulle vara ren självkostnad och bara täcka hyran av lokaler och 

musik, ha varit mer än stora delar av studentkollektivet mäktade betala.121 

 Vad är då syftet med detta, vad är det egentligen Forsstrand söker åskådliggöra med dessa 

minnen? Forsstrand är en något udda fågel, starkt konservativ, men samtidigt hängiven 

darwinist. Han var bekant med Knut Wicksell och sympatiserade med utgångspunkterna för 

dennes nymalthusianism, även om denna i Forsstrands ögon dragits till absurda extremer.122 

Med andra ord, det tycks knappast som om Forsstrand förnekade existensen av sexuella 

behov, men beskrivningen äger inget av de brinnande samhällsproblemens laddning. Till 

skillnad från författare som Strindberg och Geijerstam tycks Forsstrand inte se några problem 

med ordningen, den är snarare en integrerad del i den samhälleliga organismen. 

 Dessa bilder av de manliga studenternas förhållande till kvinnorna lyser helt med sin 

frånvaro i Peter Bagges något pladdriga minnesteckningar, och finns knappt heller omnämnd i 

Sigfrid Wieselgrens memoarer. Där finns förvisso beskrivningen av en bekant, som tog sig an 

en prostituerad kvinna, blev hennes stöd och efter att hon blivit sjuk ”ägnade han henne 

alltjämt personligen den ömmaste vård, ända till dess döden afslöt hennes lidande”.123 Detta 

är en närmast klassisk skildring av den gode mannen som upprättar den fallna kvinnan, en syn 

på de prostituerade som enligt Svanström är tidstypisk: antingen skulle de regleras för att 

därmed kunna tyglas, eller räddas och återupprättas till en moraliskt värdig tillvaro.124 

 I övrigt tycks Wieselgren ha fått umgås i flera av Uppsalas borgerliga hem. Att inte fler 

kunde få del av detta familjeumgänge var något Wieselgren beklagade, det var nämligen 

någonting som starkt gynnade ungdomen, då ”den bildningsståndpunkt, de företrädde, och de 

personligheter, som uppburo dem, gjorde tillträdet till dessa hem till en förmån, för hvars 

åtnjutande man aldrig kunde vara nog tacksam”.125  

 Att detta umgänge kanske inte var lika lysande som under högromantiken några decennier 

tidigare, då Malla Silfverstolpe presiderade över en salong där några av landets ledande 

intellektuella, med Geijer och Atterbom i spetsen, umgicks, torde vara självklart, men 

Wieselgrens citat tyder ändå på att den tidens umgängesvanor till viss del ännu levde, vilket 

kanske är naturligt i en miljö, där så stor del av det borgerliga umgänget utgjordes av 

professorer. Viktigt nog var också kvinnans roll i denna typ av umgänge, det är hon som 

”dirigerar händelseförloppet, står i centrum för aktiviteterna och utgör sällskapets samlande 

                                                 
121 Forsstrand, s. 68f. 
122 Ibid., s. 168f. 
123 Wieselgren, s. 40f. 
124 Svanström, s. 126. 
125 Wieselgren, s. 155. 
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kraft”, som Ingrid Holmquist skriver apropå Malla Silfverstolpe i Salongens värld.126 Detta 

synsätt återkommer med all önskvärd tydlighet i Wieselgrens karakteristik av de borgerliga 

värdinnorna, som här, där han beskriver friherrinnan Lovisa Lagerbring: 
 

Men härtill kom ock den tilldragande kraft, en så harmoniskt utrustad personlighet som hennes i så många 
afseenden förmådde utöfva. Liflig, intresserad och medryckande utgjorde hon den älskvärdaste medelpunkt i 
sitt hem, därinom hon visste att helt omärkligt sammanbinda alla; hennes konversation var så spänstig, 
hennes medkänsla så varm, intet mänskligt var henne främmande. Hon intog oss från första ögonblicket.127 
 

En borgerlighetens idealbild av kvinnan, som maka, moder och värdinna, klart lysande som 

den ömma medelpunkten i hemmet, med andra ord. Den kvinnliga omtanke, som Wieselgren 

ansåg borde komma alla studenter till del är alltså med största önskvärda tydlighet inordnad i 

hemmets privata sfär. Detta är helt i linje med föreställningen om hemmet som en speciell 

sfär, där kvinnan av naturen hade företrädde, ett hem som också definierades i moraliska 

termer och där kvinnorna, i romantikens och Rousseaus efterföljd, ansågs utöva ett 

förmildrande inflytande på männens seder.128  

 Detta kvinnoideal återkommer också hos Pelle Ödman, det framgår redan i ett stycke, där 

han beskriver firandet efter tagen studentexamen, som på hans tid, i mitten av 1850-talet, ännu 

skedde på plats i Uppsala. Detta innebar också att man var i en främmande stad, och där 

”fanns det inga kvinnliga händer, ingen systers eller moders, som drog den nybakade 

studenten in i familjekretsens renare och hjärtevarmare glädje vid detta jubeltillfälle”, bara de 

egna kamraterna som blott kunde erbjuda ”punsch- och schweizeriglädjen”, och snart hade så 

många skålar tömts, att det glädjerus, som den avklarade examen innebar, ”äfven blef af en 

annan art, mera substantiell”.129 

 Den kvinnliga närvaron var alltså familjekretsens, som  också representerade någonting 

annat, nämligen en särskild sorts renhet, en de milda sedernas och dygdens mjuka föredöme 

som verkade civiliserande på mannen, i det här fallet den unge nyblivne studenten. Lämnad åt 

sig själv i den främmande staden var det enda tillgängliga utloppet för den eufori som den 

avklarade examen uppväckt att berusa sig med de andra unga männen, istället för att under 

moderns välvilliga egid i föräldrahemmet fira, får man tänka, på ett något mindre uppsluppet 

                                                 
126 Holmquist, s. 147. 
127 Wieselgren, s. 173. Man kan givetvis diskutera innebörden av ”borgerlig kvinna” och om det är möjligt att 
beskriva en friherrinna på det viset, men även fru Silfverstolpe tillhörde av börd aristokratin. Romantikens 
salong var en övergångsform mellan det aristokratiska och det borgerliga, där den bildade kvinnan uppskattades 
för sina intellektuella förmågor, medan hon i det umgänge Wieselgren skildrar främst uppskattas för den känsla 
av varm och familjär gemenskap hon lyckas skapa hos gästerna. Se Holmquist, s. 124f och 147. 
128 Barbara Caine och Glenda Sluga, Europas historia 1780-1920: Ett genusperspektiv (Stockholm, 2003), s. 60-
69. 
129 Ödman, s. 39. 
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sätt. Detta är, återigen, en idealbild, den borgerliga drömmen om det goda hemmet som 

traderas. 

 Ödman ger också, i sina omfattande skildringar av det märkliga uppsalafenomenet med 

serenadsång, en utförlig skildring av vad som bara kan tolkas som ett alternativ till att 

uppsöka prostituerade, en svärmisk och idealiserad kärlek. För de unga sångarna i 

vårskymningen framstod nämligen, enligt Ödman, serenadgivandet på detta sätt: 
 
Det låg i dem en sant ungdomlig stämning, och, hvad mer är, en ren stämning. Ja, det är visst, att den smula 
erotik och svärmeri, som vid de klingande tonerna af serenaden i den stilla kvällen smög sig in i sångarnes 
hjärtan, var, så vidt min erfarenhet sträcker sig, af ett slag som mera renade och lyfte känslan än drog den ned 
i det sinnliga.130 
 

Serenadsången var alltså en sorts sublimerad sexualdrift, där den erotiska spänningen genom 

sången och kvällens dunkel höjde sig mot andliga sfärer, snarare än att förbli i den krassa 

materiella verkligheten, i sångarnas egna kroppar. Där finns någonting närmast religiöst i 

denna Ödmans skildring av serenadsången, det var en mystisk stämning, omöjligt att exakt 

beskriva, ”som på ett outsägligt sätt lyfte känslan uppåt. Det var ett slags himmelsfärd [...] till 

den oändliga drömvärld, som är så att säga ungdomens särskilda tillhörighet och dock för 

honom själf en gåta”, och här finns också en annan tanke speglad, nämligen den om 

ungdomens särskilda natur och kvaliteter.131 Den äger alltså en egen, för den speciell, 

romantisk förmåga, som också torde kunna länkas till den ovan nämnda föreställningen om 

ungdomens politiska mission. Det är en idé om ungdomen som närmast ägande en större, om 

än omedveten, affinitet med ett ideellare plan, med det Sanna, det Rätta och andra liknande 

storheter, åtminstone så länge den låter anden sväva på serenadsångens vingar och inte låter 

några sexuella drifter fläcka den vackra drömbilden. 

 Mötet mellan unga män och kvinnor har alltså, i denna Ödmanska vision, genom en 

synnerligen platonsk och romantisk akt, det vill säga sjungandet av serenader, sublimerats till 

en rent andlig nivå, utan några störande köttsliga inslag. Detta illustreras allra bäst av en 

annan episod ur Ödmans memoarer, där han och några kamrater genomför en av missöden 

drabbad seglats på Mälaren. Överraskade av ett plötsligt skyfall har de stannat till och fått 

assistans vid en herrgård, och som tack sjunger de alltså en nattlig serenad för de därvarande 

fröknarna: 

 
När vi slutat den sista, ”Slumra i skuggan af natten”, öppnades sakta ett af de upplysta fönstren – hvad skulle 
nu ske? – en hand sträckes fram, något hvitt faller ner, vi skyndade dit, det var en hvit ros – vi kämpade ett 

                                                 
130 Ödman, s. 103. 
131 Ibid., s. 104. 
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ögonblick om den, och så bestämdes, att den skulle bäras af vår sånganförare Axel, som också å allas våra 
vägnar fäste detta blygsamma jungfruliga tack på sitt bröst.132 
 

Det är meningslöst att diskutera sanningshalten i denna berättelse, det vill säga huruvida 

Ödman och hans vänners mälarseglats ledde till att en dylik vit ros kastad åt dem i 

sommarnattens skymningsdunkel. Vad som är intressant är den symboliska betydelsen av 

denna handling, den i högsta grad kyska erkänslan åt de unga herrarnas nattliga uppvaktning. 

Den rena vita färgen förmedlar att akten är befriad från alla sinnliga motiv, och alltså fullt 

godtagbar och rimlig inom det borgerliga 1800-talets moraliska konventioners snäva gränser. 

 Det som i universitetsromanerna skildras som problematiskt eller, som det kanske snarare 

är hos Strindberg, som symptom på en större röta, ett systemfel i akademien och samhället i 

stort, där den officiella idealismen kontrasteras mot verklighetens smuts, beskrivs alltså något 

annorlunda i memoarerna. För Wieselgren tycks det förvisso som om det vore bättre om fler 

studenter kunde umgås i Uppsalas borgerliga familjekretsar, en tanke som också förekommer 

Karl Warburgs recension av Gustaf af Geijerstams Erik Grane, där dessa alltså skulle mildra 

och kultivera något råa seder.133 Denna idealisering av familjen torde i förlängningen kunna 

spåras i Ödmans memoarer, i den märkliga betydelse han lägger in i den närmast rituella 

serenadsången. Det som är värt att lägga märke till här är att samhällsdebatten kring sedlighet 

och prostitution, trots att den inte nämns explicit, ändå finns närvarande i flera av texterna 

som ett underliggande tema. Både Wieselgren och Ödman bygger strategier för att motverka 

osedligheten, antingen genom ett intimare familjeumgänge eller genom sublimerad platonsk 

kärlek, vilka båda håller sig inom ramarna för en bestående ordning. Där finns ett outtalat 

problem hotande i bakgrunden, men det kan raskt lösas genom mer av den redan ordinerade 

medicinen. Att denna önskan om mer omfattande möjligheter till familjeumgänge dock hade 

en annan sida visas dock av en episod i Meyers memoarer, där en professorska med två 

vackra döttrar helt kallt svarade ”vi vilja inte ha våra döttrar till slipstenar åt studenterna” på 

en förfrågan om att anordna ett sådant umgänge.134 Den önskan om mildare seder som Ödman 

och Wieselgren ger uttryck för motsvarades alltså i viss mån av en rädsla för att utsätta de 

egna döttrarna för dåligt inflytande, och en ovilja att tvinga dem agera lärare i finare umgänge 

åt klumpiga bondpojkar. 

 Forsstrand bryter sig i viss mån ur det mönstret, genom att mer eller mindre visa på de 

unga studenternas intresse för kvinnlig fägring, men detta faller också in i en mer 

materialistisk och socialdarwinistisk konservatism, där den rådande ordningen är fördelaktig, 
                                                 
132 Ödman, s. 80. 
133 Ahlund, s. 115. 
134 Meyer, s. 52. 
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även med vad som av en mer idealistisk  borgerlighets företrädare skulle betraktas som 

skamliga fläckar på samhällets glänsande dygdesköld.  

 

Studenten och samhället: Att skapa ett eget politiskt 

utrymme 
 

Den 30 november 1868 avtäcktes statyn av Karl XII i Kungsträdgården i Stockholm under 

stor pompa och ståt, Magnus Rodell skriver i Att gjuta en nation att ”den samhälleliga makten 

i ett tvärsnitt bjöds in för att ge invigningen dess erforderliga officiella tyngd”.135 På de 

officiella läktarna fanns representanter för ”akademier och lärda samfund”, men även 

uppsalastudenterna deltog i ceremonin, en tusenhövdad skara hade med extratåg anlänt till 

huvudstaden och marscherade med fanor upp till statyn, där studentsångarna bland annat 

sjöng ”Kung Carl den unga hjelte”.136 Även i memoarerna har detta satt sina spår, Gustaf 

Meyer beskriver fackeltåget, men även de kravaller som blev festligheternas olyckliga 

efterspel.137 

 Torkel Jansson beskriver i Adertonhundratalets associationer hur det svenska samhället 

under 1800-talet förändrades, de feodala organisationsformerna upplöstes och i deras ställe 

kom associationerna, frivilliga sammanslutningar som i det borgerliga samhället tog över de 

gamla skråorganisationernas funktioner. Dessa associationer var av mycket olika slag, det 

kunde vara nykterhetsföreningar, industriförbund, religiösa sammanslutningar eller föreningar 

för idkande av välgörenhet, men de sökte alla formera sig som nyttiga delar av det nya 

Sverige, och var i högsta grad centrala vid formeringen av ett nationalmedvetande.138 I detta 

mönster faller Sjöbergs studie av studenternas förändrade ställning i Makt och vanmakt i 

fadersväldet väl in, även studenterna som grupp blev en legitim association med ett politiskt 

utrymme. 

 Magnus Rodells ovan nämnda avhandling undersöker en annan aspekt av denna 

nationsformeringsprocess, nämligen det offentliga skådespel som invigningarna av 

monumentala statyer innebar. Statyerna hade i sig själva ett pedagogiskt syfte, men även 

själva ceremonierna vid invigningarna var viktiga, de var fyllda av ritualer, där samhällets 

                                                 
135 Magnus Rodell, Att gjuta en nation: Statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid 1800-talets mitt 
(Stockholm, 2001), s. 166. 
136 Ibid., s. 167ff. 
137 Meyer, s. 96f. 
138 Jansson 1985, s. 85ff, 238ff et passim. 
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ledande personer och viktiga associationer deltog, de blev manifestationer av en specifik 

samhällsordning. I invigningsögonblicket laddades statyerna med mening, de blev 

representanter för en viss historiesyn, där det förflutna laddades med en viss mening, som 

även var framåtblickande, ur det specifika förflutna skulle en specifik framtid födas. 

Ceremonierna kring invigningarna innebar ett aktivt skapande av historia, en historia med ett 

specifikt framåtblickande och nationsformerande syfte.139 

 Till denna nationsbildningsprocess anslöt sig också studentsången, vilket Leif Jonsson 

visat i Ljusets riddarvakt. Både den svenska manskörssångens speciella klangbild och dess 

repertoar var delar i denna process. En för svenska körer speciell ”stål- och malmklang” 

kunde förknippas både med industrialismens nya ideal och med en särskild, till det svenska 

språket bunden, manlighet i skarp kontrast med en mer effeminerad internationell sångstil, 

och på den ständiga repertoaren återfanns ständigt en rad fosterländska hymner. Genom 

körsångens popularitet skapades på så vis ännu en av de traditioner som definierade den 

svenska nationens särpräglade väsen, och detta led i nationsformeringsprocessen var en 

uppgift för studentsångarna i allmänhet och för uppsalasångarna i synnerhet.140 

 När jag först läste igenom mitt källmaterial fann jag att de flesta författarna i en oväntat 

hög grad fokuserade på skildringar av studentsång, spexande och mer eller mindre officiella 

ritualer, som karnevaler, exercis, kungahyllningar, då studenterna uppträdde som kollektiv, 

med just studentidentiteten som gemensam nämnare. Syftet med denna analys är att söka 

förklara detta utifrån de processer av associationsbildning och nationsformering som skissats 

ovan. Hur skildras studentsångens nationsformerande drag i memoarerna? På vilket sätt bidrar 

den tecknade bilden av studenternas uppträdande som grupp, vid exempelvis karnevaler och 

kungahyllningar, till skapandet av en för studenterna specifik identitet? Finns det något som 

bryter av mot denna bild? Och, framför allt, hur värderas detta i memoarerna, som trots allt är 

skrivna i efterhand? Vilken är den representation som skapas av studenternas deltagande i 

dessa processer? 

 

Studentsången 
Den bild som Jonsson ger, av en manskörsång som i högsta grad var inblandad i ett 

nationsbyggande tycks stödjas av de undersökta memoarerna. Dessa minnen torde dock kunna 

delas i två funktioner, dels i detta skapande av en ny nationalkänsla, dels representerar 

                                                 
139 Rodell, s. 20f, 32ff. 
140 Jonsson, s. 20-29. 
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memoarskildringarna i högsta grad ett projekt att skapa en plats, ett utrymme, för studenterna 

i det nya svenska samhället. 

 Ingen episod i memoarerna torde vara så lämplig att inleda detta kapitel som det hos 

Wieselgren och Ödman skildrade besök kung Karl XV gjorde i Uppsala, vars betydelse i 

efterhand torde framgå tydligt nog av Ödmans värdering:  ”Hvem af mina samtida i Uppsala 

minnes ej de festliga novemberdagarna 1861, då Carl XV kom till Uppsala och firades med 

sådan hänförelse af staden och universitetet och icke minst af studenterna?”.141 Den officiella 

hyllningen var proper nog, med fackeltåg och studentsång för att hylla ”den folkkäre kungen 

med de manliga dragen”, och åtminstone i Ödmans framställning var det en storslagen 

händelse, när ”folksången ’Ur svenska hjärtans djup’ uppstämdes och sjöngs såsom aldrig förr 

och hurraropen dånade med ungdomlig hänförelse”.142 Det är en storslagen bild av social 

enighet mellan den gamla aristokratiska statens överhuvud och det uppväxande släktet av 

borgerliga tjänstemän och byråkrater. 

 Det är också en bild av den roll som studentsångarna spelade vid dylika ceremonier, de var 

kårens avantgarde, som genom sin sång skapade ett uttryck för studentkollektivets hyllning av 

monarken, som skilde sig från vad andra samhällsgrupper kunde uttrycka.  

 Studentsången gav upphov till en mycket speciell närhet till kungens person. Wieselgren 

beskriver hur kung Karl, vid firandet av Gustaf Adolf vid obelisken i Odinslund, lämnade sin 

egentliga plats och ”ställde sig obesvärad och vänlig bland våra basar, och sjöng med som väl 

förr i världen, då han själf var student”.143 Denna sång skapade ett ytterst speciellt band 

mellan kungen och studenterna, vilket är ännu tydligare i Ödmans minnen. 

                                                

 Ödman tillhörde nämligen de sångare som bjudits in till den festmåltid som hölls under 

kungens sista kväll i Uppsala, och den uppvaktningen slutade med att kungen bjöd upp 

studentsångarna för en privat audiens en trappa upp. Väl där trädde kungen in, i högsta grad 

som en representant för kronan, ”han såg inte alls ut, som han skulle komma att sjunga med 

oss, utan snarare som om han hade trädt in i statsrådet för att afgöra några viktiga 

riksärenden”.144 Dock, när de väl sjungit den första sången förändras kung Karl snart: 

 
Och när denna sång var slut, var med ens all stelhet borta. Den friska studentsången tycktes elektrisera 
honom: han föreslog genast ännu en och sjöng nu redan med samma ungdomliga abandon och värme som vi. 
 Om det var denna värme eller värmen i rummet som nu blef honom för stark, vet jag icke, alltnog efter de 
första tre eller fyra körerna tog han af sig rocken och uppmanade oss att göra detsamma.145 

 
141 Ödman, s. 96. 
142 Ibid., s. 96. 
143 Wieselgren, s. 74. 
144 Ödman, s. 99. 
145 Ibid., s. 99. 
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Den symboliska laddningen i denna handling torde vara uppenbar, den officiella personen, 

kungen, tar av sig rocken, och stiger med denna enkla gest ned till studenternas nivå, vilket 

Ödman också påpekar: ”Det var som om han stoppat undan sin krona i den där rocken han 

lagt af sig, och på en gång blifvit student som vi”.146 Denna förvandlingen upprepades också 

vid sessionens slut, kungen drog på sig rocken, ”och det var sällsamt att se denna plötsliga 

återförvandling från den glade sällskapsmannen till den krönte konungen”, och Ödman och de 

andra sångarna var åter blott underdåniga undersåtar i närvaro av majestätet.147 Dock, det är 

ändå den magiska stund, då monarken klev ned till sångarnas nivå som är det intressanta i 

berättelsen, den implicerar möjligheten av en jämlikhet som annars torde varit omöjlig, där en 

ung man av enkel härkomst blott genom sin förmåga att sjunga kunde, för ett ögonblick, 

närma sig själve kungen. Kuriöst nog betonar Ödman också med eftertryck att det inte dracks 

någon alkohol, inte ens den i sångarsammanhang annars så ymnigt flödande punschen, det 

enda kungen bjöd sina gäster på var cigarrer, och detta är uttalat ett tillbakavisande av tidigare 

uppgifter att kungen rumlat med studenterna.148 Detta avvisande måste också betecknas som 

ett förstärkande av det speciella bandet som studentsången gav, och som också får en 

idealistisk laddning. Det är inte så att monarken sjunker ned till ett oansvarigt rumlande, utan 

en förening av studenterna och deras monark i något som till viss del liknar den idealistiska 

skildring Ödman gav av serenadsångens väsen, och som jag redogjort för i ett tidigare kapitel. 

 Apropå serenadsången, så finns det anledning att här säga några ord om också denna 

sångarverksamhet, som egentligen inte bedrevs av samlade körer, utan av deras representanter 

i mindre skala, kvartetterna. Denna serenadsång var enligt Ödman och Meyer ytterst populär 

bland de som tillfälligt besökte staden om våren. Där var gott om välbeställda borgare, som 

gärna bjöd på den hävdvunna sexan i utbyte mot en serenad för en trolovad, hustru eller 

kvinnlig släkting.149 Serenadsången var uppenbarligen en tjänst som enbart studenterna kunde 

erbjuda, och så som fenomenet framställs i memoarerna så var den också mycket eftertraktad. 

Metoden att som betalning för tjänsten bjuda sångarna på förtäring, gärna så flott som möjligt 

och, vilket Ödman skildrar, gärna föreslå brorsskålar, tydliggör också den sociala aspekten.150 

Här ges studenterna som grupp, utifrån en specifik verksamhet, ett erkännande, de har skapat 

ett specifikt utrymme i samhället, men man kan fundera om inte legitimiseringen fungerar 

också i den motsatta riktningen, att en smula akademisk glans och en visad mecenatisk 
                                                 
146 Ödman, s. 100. 
147 Ibid., s. 101. 
148 Ibid., s.101f. 
149 Ödman, s106ff och Meyer, s.158. 
150 Ödman, s. 107. 
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välvilja också kunde skänka en viss status till representanter för den nya klassen av 

kapitalister.  

  Studentsången, både i stort och litet format, ägde alltså en ryktbarhet utanför Uppsalas 

gränser, eller med Wieselgrens ord: ”Då ingen ansåg sig riktigt ’ha sett Uppsala’ utan att ha 

hört studentsång, var helt naturligt att vid alla högtståendes besök sådan på ett eller annat sätt 

måste anordnas”.151 Wieselgren beskriver ett tillfälle, då kung Carl XV gästades av de 

nederländska kungligheterna, som gärna ville besöka Uppsala, och då också givetvis uppleva 

studentsången. Då beskedet om detta kom till Oscar Arpi, Allmänna sångens föreståndare, 

bara en dag innan besöket, var det i princip omöjligt att anordna en verklig konsert eller 

uppvaktning, men då de kungliga ändå skulle besöka domkyrkan, anordnade man där en 

närmast improviserad konsert.152 Resultatet var dock, enligt Wieselgren, lyckat, ”de 

nederländska förklarade sig beundra den svenska studentsången”.153 

 Denna episod, anekdotisk som den är, pekar ändå på att studentsången i hög grad kommit 

att definiera det samtida studentlivet, det väntades av besökande dignitärer att de skulle 

trakteras med sådan, och den skapade, åtminstone i viss utsträckning, ett specifikt utrymme, 

en plats att fylla, i det borgerliga samhället för dess utövare. Detta speciella utrymme lyser 

igenom på flera håll, inte minst hos Ödman, i det kapitel som heter ”En segelfärd på 

Mälaren”. Jag har redan, i ett tidigare kapitel, omnämnt den episod som slutade med nattlig 

serenad och en vit ros, men själva utgångspunkten för denna tur på Mälaren var att ett par  

kamrater blivit inbjudna till ”grefvinnan L.”, och ”för att resan skulle bli ännu trefligare, så 

ville de nu föreslå värmlandskvartetten att följa med. De skulle vara så hjärtligt välkomna 

allesammans hos grefvinnan L.”.154 Uppsalasångare var alltså väl sedda, även i de adliga 

hemmen, som en extra förströelse i vardagen.  

 Inledningen på segelturen, så som Ödman beskriver den, är också högst signifikant. Då 

Ödman och hans kamraters avfärd från Uppsala sammanföll med avgången för ångaren 

Uppland, så arrangerade de att få draghjälp ut i Mälaren. Dock visade det sig snart att en av 

ångbåtens passagerare var ingen mindre än en åldrande Jenny Lind, och när studenterna fick 

veta detta så stämde de genast upp i sång, någonting som emottogs med stor uppskattning: 

 
Hon gaf oss en blick af glad öfverraskning, gjorde en vänlig böjning på hufvudet och vi hälsade alla med våra 
hvita mössor [...] Hon antog tydligen, att vårt släptåg efter båten var anordnadt för hennes skull, och då vi 
gärna ville låta henne tro det, så uppstämde vi snart åter en sång [...] Och på detta sätt aflöste under färden 

                                                 
151 Wieselgren, s. 84. 
152 Ibid., s. 84ff. 
153 Ibid., s. 86. 
154 Ödman, s. 56. 
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nedför Fyrisån den ena sången efter den andra, alla sjungna med ungdomlig hänförelse; och alltjämt satt vår 
näktergal kvar och lyssnade.155 
 

Det var alltså inget oerhört att de unga studenterna tog sig ton för att hylla en verklig 

celebritet, det var snarast så naturligt, att hon till och med kunde anta, att det var en planerad 

hyllning till henne.  

 Detta förhållande återfinns också i Wieselgrens synnerligen idylliska minnen från resan 

hem till Göteborg under sina första sommarferier, på våren 1862. Då detta var i järnvägens 

barndom, gick färden med ångbåt längs Göta kanal fram till Töreboda, och det är detta parti 

av resan som är intressant. Med på båten fanns, fantastiskt nog, Gunnar Wennerberg, ”så 

ståtlig och så vänlig”, och trevnaden hölls uppe genom att ”vi studenter sjöngo, våra åhörare 

undfägnade oss och höllo belåtna tal”.156  

  Det tycks alltså som om sångarverksamheten i stor utsträckning kommit att definiera 

studentrollen, genom den har, åtminstone så som memoarerna framställt det, sångarna varit ett 

kårens avantgarde. Denna roll tilldelades de också i skapandet av en ny nationalkänsla, i det 

nationsbyggande som Rodell beskrivit, och ingenstans är detta i memoarerna så uppenbart 

som i skildringarna av uppsalasångarnas pariserfärd 1867.  

 Orsaken till resan var att ”en filantropisk baron Taylor” hade kallat till en tävling i körsång 

i samband med den i Paris pågående världsutställningen, och det blev den upsaliensiska 

kören, som förvisso var utfylld med både en handfull stockholmare och lundensare, som 

avgick med segern.157 Denna tävlan, om än inte en del av de verkligt officiella 

arrangemangen, faller ändå väl in i det mönster för världsutställningar under 1800-talet som 

Anders Ekström tecknar i Den utställda världen. Där skildras hur dessa utställningar blev en 

del av kampen mellan staterna, både gällande industriella men också i högsta grad också 

kulturella och konstnärliga framsteg, och status och anseende folk och nationer emellan 

tycktes hänga på en framgångsrik medverkan.158  

 Denna seger för en svenska sången finns utförligast beskriven i Ödmans memoarer, vilket 

till stor del också torde bero på att han faktiskt, på sätt och vis, deltog i tävlingen. Ödman 

hade 1867 egentligen redan tagit sin examen och lämnat Uppsala, och befann sig i Orléans, 

tydligen för att på plats i Frankrike förbättra sina kunskaper i det franska språket. Där nåddes 

                                                 
155 Ödman, s. 62f. 
156 Wieselgren, s. 209. 
157 Jonsson, s. 210. 
158 Anders Ekström, Den utställda världen: Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställningar 
(Stockholm, 1994), s. 58f. 
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han av ett telegram från gamla vänner i sångarkretsarna, som manade honom att ansluta sig 

till de andra i Paris, vilket inte krävde någon omfattande eftertanke.159  

 Dock, denna sångarfärd hade inte varit en idé som Ödman omedelbart omhuldat, han hade 

hört om projektet tidigare, men den bristande uppslutningen av andra sångarföreningar, främst 

de tyska, gjorde att projektet ”fått utseendet af en internationell ’humbug’ – och jag hade 

alltså ej kunnat dela den entusiasm, som flödat i de svenska tidningar jag sett”.160 Denna 

tvekan byttes dock i våldsam entusiasm vid åsynen av en notis i en parisisk tidning, om att 

svenskarna nu verkligen anlänt, och han beskriver hur han grips av en verklig iver att själv 

deltaga i ett uppträde, där det ”svenska” lynnet skall ta de blaserade parisarna med storm: 

 
Jag ville rycka in i ledet, och jag ville, att dessa ungdomliga svenska toner skulle eröfra Frankrike, skulle taga 
Paris med storm. Nordens gamla vikingalynne tycktes mig ha gått igen i denna ungdomliga färd, och jag 
brann af längtan att få deltaga i det strandhugg inom sångens värld, som nu var i fråga. Visst hade man talat 
om ett pris af 20,000 francs, men det var ej detta jag tänkte på – jag trodde ej ens därpå – nej, jag ville, att 
den svenska sången skulle som en frisk nordanvind draga fram genom dessa blaserade parisares hjärtan och 
väcka dem; jag ville, att suset af våra furor, dånet af våra forsar och bruset från Näckens harpa skulle med 
oemotståndlig makt bäras af dessa friska toner och liksom sopa luften ren på Paris’ boulevarder.161 
 

I detta textstycke samlas en rad föreställningar, som utmynnar i en viss stämning. Där är den 

specifika föreställningen om dessa studentsångare som representanter för en viss 

ungdomlighet, som här är parad med en speciell svensk, eller nordisk, nationalitet grundad i 

det mytiska förflutna, vikingatiden, och den mytiska, för nordanlandet särskilda, naturen, och 

det stämmer väl in med den syn på den svenska manskörssångens unika karaktär, som 

Jonsson redovisat.162 Man kan notera det ytterst martialiska tonfall i vilket denna fredliga 

sångartävlan är inramad, det är ett språkbruk som till viss del påminner om det som används 

vid internationella idrottsevenemang i våra dagar, och det faller väl in i det mönster av tävling 

mellan staterna, där kulturella uttryck också kan användas som mätsticka för att avgöra de 

olika nationernas inbördes styrka, som Ekström skildrat.163 Signifikativt är det, åtminstone i 

efterhand, uttryckta ointresset för den ekonomiska sidan av saken, det är själva äran som 

räknas. Här är också studenternas ungdomlighet, intressant nog, kopplad till själva 

nationalegenskaperna, det nordiska är friskt och starkt som den skildrade naturen, en växande 

kraft, mot fransmännens, eller åtminstone parisarnas, lätt urbana dekadens. 

 Skildringen av upptakten till den stora tävlingen är dock till stor del ägnad att ytterligare 

förstärka den ambivalens Ödman inledningsvis visat inför hela företaget, väl i Paris inser han 

                                                 
159 Ödman, s. 125-131. 
160 Ibid., s. 127f. 
161 Ibid., s. 128f. 
162 Jonsson, s. 20ff. 
163 Ekström 1994, s. 58ff. 
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att ingen av invånarna vet något om var den svenska kören håller till, och när han via den 

svenska legationen slutligen finner dem, visar de sig vara logerade i en eländig 

magasinsbyggnad. Denna känsla av att hela projektet kulminerar vid själva tävlingens 

inledning, när den första av de andra körerna äntrar scenen och visar sig vara synnerligen 

usel: ”De stämde upp, och de sjöngo, det måste erkännas – jämmerligt. Anföraren hade till 

och med svårt att hålla dem i någorlunda takt, rösterna voro råa och oöfvade, och utförandet 

förrådde i alla afseenden nybörjare”.164 

 Men detta är egentligen bara retoriska finter, för att i slutänden kunna uppvärdera segerns 

värde desto mer. I själva verket var körtävlingen indelad i ett flertal klasser, där de mest 

amatörmässiga inledde och de allra bästa faktiskt var duktiga nog att göra de stöddiga 

uppsalasångarna nervösa. Detta är åtminstone den version av händelseförloppet som 

presenteras av Ödman, och som bygger på att ingen av studentsångarna, utom körens ledare 

Oscar Arpi, faktiskt kände till hur tävlingen var upplagd.165 Sanningen i detta förhållande är 

givetvis omöjlig att uttala sig om, men det bidrar onekligen till den dramaturgiska struktur 

som via tvivel, först på värdet att delta och vinna över underlägsna körer, sedan inför att så 

styva i korken resa så långt för att besegras av överlägsna körer, slutligen når fram till det 

verkliga crescendot, bokstavligt talat, då uppsalakören intar scenen och, givetvis, tar parisarna 

med storm med den typiskt nationella ”Hör oss, Svea”: 

 
Aldrig förr hade denna sång sjungits så. Vi hörde själfva huru det dånade i salen helt annorlunda än under de 
föregående körerna, och vi kände, att hela vårt hjärta var med i sången. Åtminstone tyckte jag mig se en 
verklig hänförelse glimma i sångarnas ögon. Här stodo vi många hundra mil från gamla Sverige, midt i den 
förfinade världsstaden Paris, där man knappt kände vårt land mer än till namnet, och våra känslor för detta 
land fingo vi nu sjunga ut i toner, som måste bringa isande kårar utefter ryggraden på alla dessa främlingar, 
vore de än så blaserade.166 
 

Triumfen var, med andra ord, fullständig. Vad Ödman visar här är, skulle jag säga, ett flertal 

saker. Där är körsångens funktion när det gäller att skapa en speciell identitet bland sångarna, 

den genomsyrar texten, och där är denna sångs lämplighet som vapen, om detta ord tillåts, i 

kampen mellan nationerna, och där den svenska anda som genomsyrar dessa sånger äger en 

speciell värdighet. Detta värde understryks genom dramaturgin, där de tvivel som kunde 

existera om tävlingens värde först tycks bekräftas, för att i slutscenen sopas undan. 

Studentsångens värde står sålunda i slutet otvetydigt bevisad. Denna funktion av den narrativa 

inramningen tycks bekräftas vid en jämförelse med Wieselgrens på ytan nyktrare redogörelse 

för segerns betydelse: 
                                                 
164 Ödman, s. 145. 
165 Ibid., s. 141-150. 
166 Ibid., s. 154. 
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Ty det pris, vår studentsång vid detta tillfälle tillvann sig, betydde där vida mindre än här. Underrättelsen om 
våra sångares seger tände här en verklig hänförelse i alla sinnen, vi kände det som en ära, en upphöjelse för 
vårt folk, vårt under senare mansåldrar så ofta undanträngda och förödmjukade svenska folk; det fick därför 
en betydelse för oss, som prisutdelarna nog aldrig anat.167 
 

Segern ägde alltså inte i Wieselgrens text den stora internationella betydelsen, i absolut 

mening, som hos Ödman, men som symbolisk upprättelse av det nationella självförtroendet 

var den ändå nog så central. Denna symboliska uppblåsning av studentsångarnas pariserfärd 

tycks alltså vara någonting positivt, då den gynnade den nationella självbilden och 

självkänslan. På så vis blev denna ändå ganska obetydliga sångarfärd till en viktig sten i 

bygget av den svenska nationen. Denna tendens var också nog så närvarande i samtiden, 

Jonsson skildrar hur körens hemresa genom Sverige genom själve kung Karl XV:s försorg 

blev till ett veritabelt triumftåg, där studentsångarna själva blev föremål för de offentliga 

hyllningar de annars själva plägade ta del i utförandet av.168 

 Sångarfärden till Paris 1867 blev sedan också mönsterbildande för nya turnéer utomlands, 

Jonsson skriver om hur Uppsalas studentsångare deltog vid världsutställningarna i Paris 1878 

och 1900, och även dessa senare färder uppmärksammades i de nationella medierna och sågs 

som för nationen viktiga tillfällen att visa upp sin kultur.169 

 Den bild av studentsången som presenteras i memoarerna tycks alltså i stor utsträckning 

passa väl in i det mönster av nationsformering som tidigare forskning påvisat, samtidigt som 

det uppenbarligen också var en del i skapandet av en särskild identitet, av ett politiskt och 

socialt utrymme i 1800-talets borgerliga samhälle, som sträckte sig väl utanför de snävare 

ramar som enligt Sjöberg definierade studenttillvaron vid seklets början. Det är intressant hur 

problemfritt detta representeras i memoarerna, det är uppenbart att framförallt Ödman 

ansträngt sig för att bygga en dramaturgi som framställer denna roll för studentsångarna i 

positivast möjliga dager, både gällande pariserfärden och kung Karl XV:s besök i Uppsala. 

Här förmedlas inte bara en rosenskimrande bild av det förgångna utan framställningen är i 

högsta grad exemplarisk, den skildrar en acceptabel och etablerad plats för studentkollektivet i 

samhället, och det är också en plats detta kollektiv också framgent bör inneha.  

 För att återknyta till inledningen av denna analysdel så torde memoarerna i det här fallet 

kunna liknas vid de av Rodell undersökta statyinvigningarna, de blir fixpunkter vid vilka en 

viss representation av det förflutna fästs, och detta förflutna ger en riktning in i framtiden. 

Berättelserna om studentsångarnas bravader definierar vad studenterna var, deras särskilda, 

                                                 
167 Wieselgren, s. 87. 
168 Jonsson, s. 214ff. 
169 Ibid., s. 240, 227. 
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privilegierade samhällsroll, deras viktiga uppgift i stärkandet av nationen, och genom detta så 

visar de också vad studenterna borde vara framgent.   

 

Officiella ceremonier och den studentikosa humorn 
Det finns i memoarerna rikliga exempel på tillfällen då studenterna uppträdde tillsammans i 

mer eller mindre offentliga sammanhang, och även om dessa skildringar tyder på hög grad av 

högtidlighet, finns där också ofta ett drag av respektlös och absurd humor, någonting som 

skulle kunna tyda på att de officiella hyllningarna bar på en underton av kritik. Så är fallet i 

hög grad med 1880 års majkarneval, då ledande företrädare för den i hela världen omtalade 

Vegaexpeditionen, Nordenskiölds med framgång krönta försök att finna Nordostpassagen, var 

studentkårens gäster och föremål för hyllning. Nordenskiölds återfärd från Berings sund var 

en närmast oavbruten procession av hyllningsfester och skåltal, och givetvis var mottagandet i 

Stockholm också därefter.170 Vad som dock kanske inte är uppmärksammat i samma grad är 

att firandet fortsatte i Uppsala, där karnevalstågets tema var Vegas resa, eller kanske snarare 

fria associationer utifrån detta.171 På så sätt kan man nästan säga att slutpunkten för 

Nordenskiölds triumfatoriska hemfärd sattes i Uppsala, och att studenterna stod för denna. 

 Dessa karnevaler var sedan 1840-talet en del av uppsalastudenternas vårfirande, och när de 

anordnades, vilket åtminstone efter 1840-talet inte tycks ha hänt varje år, innebar de korteger, 

där varje nation anordnade tablåer, där de förevisade allmogekultur från hembygden, 

historiska och mytologiska motiv och, inte minst, tablåer som drev med dagspolitiska 

händelser och personer.172 

 Peter Bagge ger en kort skildring av karnevalen i sina memoarer, inledd med en kort lista 

av de inbjudna, även om han inte kunde minnas hur många som faktiskt var på plats. 

Nordenskiöld själv var dock närvarande, och hälsades välkommen på följande märkliga vis: 

 
Det roligaste karnevalsnumret var det, som den för sitt oförbränneligt goda humör kände docenten Axel 
Lundström anordnat till Nordenskiölds ära och som bestod däri, att en mängd isbjörnar hälsade honom 
genom att dansa runt omkring honom. Nordenskiöld själv lär ha yttrat, att av alla de sätt, på vilka han under 
sina polarfärder blivit hälsad, intet roat honom mer än detta.173 
 

                                                 
170 Tore Frängsmyr, Svensk idéhistoria: Bildning och vetenskap under tusen år. Del 2 1809-2000 (Stockholm, 
2000), s. 131. 
171 Forsstrand, s. 152ff. 
172 Johan Sjöberg, ”En tagg bland blommor. 1840-talets studentkarnevaler i Uppsala” i När studenten blev 
modern: Uppsalas studenter 1600-1850, Opuscula Historica Upsaliensia 23, red. Henrik Ågren (Uppsala, 1999), 
s. 71-79. 
173 Bagge, s. 26. 
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Det sedvanliga sättet att hylla bragder som Nordenskiölds resa inbegrep stora officiella 

middagar, skåltal, utdelande av ordnar och, väl på hemmaplan, adlande av fartygschefen 

Palander, medan Nordenskiöld själv upphöjdes till friherre.174 Några dansande isbjörnar stod 

dock inte i vanliga fall på programmet, en sådan hälsning var uppenbarligen helt beroende av 

den studentikosa kontexten.  

 Även det andra nummer Bagge nämner var ett uttryck för humorn, nämligen det nummer 

som kallades ”Jag och Palander”. När frågan om finansiering av expeditionen var uppe i 

riksdagen hade en ledamot hävdat att han själv tillsammans med den ovan nämnde 

fartygschefen skulle kunna genomföra expeditionen minst lika bra som Nordenskiöld och 

Palander. Följaktligen gjordes ett nummer av detta: ” I karnevalståget såg man nu under 

rubriken ’Jag och Palander’ Liss Olle till höger med Palander på sin vänstra sida”, och dessa 

två gestalter följdes sedan åt även efter karnevalstågets upplösning, under allmänt jubel 

varhälst de sedan visade sig.175  

 En betydligt utförligare skildring av Vegakarnevalen finns i Forsstrands memoarer, och där 

skildras också dess förhistoria. Uppsalastudenterna deltog faktiskt redan i det officiella 

välkomnandet vid expeditionens ankomst till Stockholm, ”ett stort antal, eller 1,200 

medlemmar av studentkåren skulle med två förhyrda ångbåtar ansluta sig till den eskader, 

som den 24 april välkomnade Vega under dess infärd genom Stockholms skärgård”.176 

Forsstrand återger också in extenso det synnerligen omfattande karnevalsprogrammet, vars 

omfattning var, åtminstone enligt Forsstrand, för en majkarneval i det närmaste unik.177 

Studenterna deltog alltså i det större samhällets hyllning av de hemvändande 

upptäcktsresande, och det med en anmärkningsvärt stor del av den samlade upsaliensiska 

studentpopulationen, som 1880 fortfarande inte utgjordes av mer än drygt 1500 personer.178 

Men efter det hade de också sin egen hyllning, som uppenbarligen präglades av de egenskaper 

som särskilde studenterna från andra grupper, nämligen den speciella studentikosa humorn. 

 Förutom de stockholmska upptågen, som förgrenade sig kring temat det forna och 

nuvarande Egypten, och där Forsstrand själv stod för tjurguden Apis råmande stämma, så 

säger sig Forsstrand inte minnas många detaljer av karnevalen, men en sak är han dock 

synnerligen säker på, nämligen dess storslagna framgång, både bland den allmänna publiken 

och bland föremålen för hyllningarna: 
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Främst bland alla minnena fortlever det intrycket, att uppvisningen var mycket lyckad och att den vann 
åskådarnas livliga bifall och erkännande. Särskilt voro hedersgästerna mycket roade och belåtna, och 
Nordenskiöld sågs på det livligaste sätt sentera de många till Vegas färd sig anslutande vitsarna och med 
hjärtligaste tacksamhet mottaga den honom personligen bragta hyllningen.179 

 
Denna hyllningsmanifestation och, i princip, offentliga skådespel var alltså en stor succé, vars 

humoristiska drift med vegamännen uppskattades av dessa. Just denna aspekt av spektaklet, 

den publika framgången, tycks synnerligen viktig för både Forsstrand och Bagge, den tycks 

bekräfta studenternas speciella plats i samhället, samtidigt som den uppenbarligen tyder på att 

humorn på intet vis är omstörtande. Snarare måste den, så som den skildras i dessa memoarer, 

förstås som ett uttryck för studenternas speciella natur och plats i samhället, och därför också 

som föga omstörtande utan snarare bekräftande den rådande ordningen. 

 Detta stämmer också väl överens med vad Johan Sjöberg skriver om 1840-talets 

studentkarnevaler i artikeln ”En tagg bland blommor”. Sjöberg betraktar de politiska 

tablåerna, inte minst de skandinavistiska, som uttryck för studenternas strävan efter ett 

politiskt utrymme och samhälleligt inflytande, medan humorn snarare är satirisk och 

bevarande än samhällsomstörtande, i det att de tablåer som gestaltade verkligt omvälvande 

företeelser, som fullt emanciperade kvinnor, var gestaltade på ett sådant sätt att de enbart var 

parodiska och alltså snarare visade upp en skrattspegel än ett verkligt alternativ till det 

rådande samhället.180 Samma grundsyn på studenternas karnevalshumor framförs också i en 

artikel av Hanna Östholm.181 

 Ytterligare en episod då studenthumorn ytligt sett kan tyckas omstörtande finns skildrad i 

samband med det i förra kapitlet nämnda besöket av kung Karl XV i Uppsala 1861. Efter 

studenternas inledande hyllning av monarken så ville denne, enligt Wieselgren, återgälda den 

visade vänligheten: 

 
Kungen hade varmt berörts af vår hyllning och beslutit visa oss något vederspel därtill. Till hvarje nation 
kom budskap att Hans Majestät bestämt det allmän presentation af studentkårens medlemmar skulle äga rum 
nästa dag klockan ½ 11 f.m. å Stora Gustavianum; klädseln: civil högtidsdräkt.182 

 
Denna civila högtidsdräkt innebar frack med hög hatt och vita handskar, vilket gav upphov till 

en märklig procession, där hattarna lånats där man kunde, och ofta kanske ”bättre passat i ett 

museum än på ett ynglingahufvud”, och där många ståtade med blott en enstaka handske, 

eftersom man delade broderligt med dem som var utan.183 På detta sätt tågade man in och 
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defilerade förbi kungen nationsvis, presenterade av inspektorerna (eller kuratorerna, om man 

ska tro Ödman), under något namn. Det fanns en nation, där studenterna växelvis 

presenterades som Pettersson eller Möller, om man får tro Wieselgren, eller där de enligt 

Ödman ”efter fåfänga försök å kurators sida att i blinken träffa rätta namnet, hvarannan till 

slut med full resignation kallades Pettersson och hvarannan Lundberg, tills kungen brast i 

skratt”.184 Denna Ödmans skrattande konung lyser dock med sin frånvaro hos Wieselgren: 

”Nog bör han ha haft bra svårt ibland att ej brista ut i skratt vid de tokroligheter, som i djup 

respekt vid detta tillfälle utspelades inför honom. Men han höll sig ändock förunderligt 

allvarsam; han måste ju nu vara ingenting annat än kung”.185  

 Vilken av dessa minnesbilder som är mer korrekt, om kungen skrattade eller ej, om 

studenterna kallades för Möller eller Lundberg, är egentligen helt betydelselöst. Det som är 

betydelsefullt är vad de faktiskt återger, ett möte mellan monarken och studenterna, där de 

senares presentation för den förre får synnerligen farsartade övertoner. Dock, båda 

skildringarna genomsyras av en synnerligen positiv syn på kungen, i dennes officiella roll, 

och det är denna roll som syns i det ovan citerade stycket från Wieselgrens memoarer. Det har 

en stor betydelse i sig att studentkåren, som korporation, kan uppvakta kungen, än mer att 

denne sedan blir presenterad för dess medlemmar på ett passande ”studentikost” vis, och än 

mer intressant blir det att kungen sedan kan kliva ur den kungliga rollen och, som skildrades i 

förra kapitlet, kliva in bland studentsångarna och bli en av dem. Denna akt signalerar en 

speciell typ av gemenskap, som kommer sig av en gemensam erfarenhet och identitet, där 

personen bakom den kungliga rollen också varit uppsalastudent, och där det, åter utanför 

rollens ramar, till och med finns utrymme för viss egalitär samvaro. Återigen blir humorn, 

åtminstone i memoarerna, föga omstörtande. Det som skulle kunna ha framställts som en drift 

med monarkins former blir i stället ett kännetecken för studenterna som grupp, de är komiskt 

klumpiga och ovana vid sådan hovceremoniel, men genom presentationen bekräftas deras 

plats som ett speciellt kollektiv, en viktig association i samhället. Genom den i förra kapitlet 

skildrade sångargemenskapen med kungen sker också en upphöjning av studenterna, eller 

åtminstone deras mer välsjungande förtrupper, till en speciell särställning. 

 Att tala om en särställning torde vara än mer lämpligt när det gäller den märkliga 

studentexercisen, där studenterna fullgjorde sin plikt mot kronan och exercerade beväring i 

egna kompanier, åtskilda från allmogen och borgerskapets ungdom, iklädda en alldeles egen 

låtsasuniform, och med ett ständigt festande på schemat, även om befälen var riktiga 
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officerare. Denna ordning tillkom redan på 1810-talet, då kungen beviljade studenterna detta 

speciella undantag, och varade fram till omkring 1870, och under den av mig skildrade 

perioden hade dess yttre former och ritualer tydligt utformats.186 Ödman bedömer denna 

ordning sålunda: 

 
Att denna ordning var förståndigare och riktigare än den nuvarande, som beröfvat dem dessa privilegier, 
säger jag icke, men roligare var den utan allt tvifvel från kamratlifvets synpunkt. Och så hyggliga och snälla 
officerarne voro, när vi så där fingo ha dem för oss själfva och narra dem att leka lite studentlif med oss på 
lediga stunder!187 
 

Hur lite exercis och hur mycket festande dessa vårveckor egentligen innebar har redan i 

korthet berörts tidigare, i den första undersökningsdelen, och den upplösning av den militära 

disciplinen som det citerade stycket förstärks snarast av att studenterna ”i stället för kronans 

beväringsuniform buro sin egen fantasiuniform och studentmössa”, och att de dessutom hade 

några egna officianter med märkliga uppgifter.188 Där var korpraler, med korpralers uppgifter, 

men där var också pastorer, som främst var festtalare, och klockare, som givetvis ledde de 

obligatoriska sångövningarna. Sedan fanns där också ”spögubben”, en post som Ödman själv 

innehade, och som skulle stå för underhållningen: 

 
Hans befattning, som var mera halfofficiel och för K. M:ts  och kronans anordningar i fråga om 
beväringsexercis fullkomligt främmande, var i stället den allra bestämdaste exponenten för studentlynnet och 
studenthumorn. I hans person ville studenterna midt i sitt allvarliga beväringslif se sig själfva eller med andra 
ord det ”studentikosa” elementet representeradt.189 
 

Det intressanta med dessa militära muntrationer är att de, åtminstone inte så som de beskrivs i 

memoarerna, bedrevs mot det militära etablissemanget, i själva verket tycks en omfattande 

förbrödring ha skett mellan yrkesbefälen och de beväringsexercerande studenterna. Ödman 

har bara gott att säga om kompanichefen under sin beväringstid, kapten von Schwerin: ”Saken 

var den, att han var afhållen, den hedersmannen. Och dock klemade han icke med 

studenterna, men han förstod dem, han förstod det ungdomliga sinnet”.190  

 En likartad bild av studentexercisen ges av både Meyer, som också han innehade rollen 

som spögubbe, och Wieselgren, även om den senare, som tidigare nämnts, starkt ogillade det 

till synes obligatoriska drickandet.191 Det vänliga förhållandet mellan befäl och studenter tog 

sig uttryck i otaliga sexor och bjudningar, och det slutliga omdömet tycks närmast vara detta: 
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Både befäl och manskap enade sig nog i allmänhet om samma omdöme, som ett par af vårt underbefäl, 
sergeant Hülphers och korpral Lomm, flera år efteråt, då jag en gång sammanträffade med dem, sade mig, att 
så roliga dagar som när vi exercerade tillsammans hade de aldrig haft.192 
 

Även om det finns dissonanser i skildringarna av studentexercisen, för vilket kommer att 

redogöras i nästa kapitel, så är det ändå tydligt hur också detta fenomen faller in i mönstret. 

Det är en verksamhet som utmärker studentkollektivet, både genom studenternas privilegier 

och den mycket speciella formen, med det eviga festandet och den studentikosa humorn. Mest 

slående är kanske den fokus som finns i memoarerna på den hjärtliga samvaron mellan 

studenterna och deras befäl, som genom sina ämbeten, och ofta nog även genom sin börd, var 

representanter för en äldre och synnerligen etablerad grupp med högre samhällsrang, de 

aristokratiska yrkesmilitärerna. Denna välvilliga förbrödring, som skedde just genom de 

många festerna, tycks representera både studenternas erövrande av en erkänd plats, men även 

tjäna som förmaning och ideal, genom att ge en bild av en möjlig tillvaro utan sociala strider. 

 

I gränslandet: Försvar av det egna utrymmet och den hotfulla 

humorn 
I de tidigare kapitlen i denna analys har skildrats hur det i memoarerna byggts upp en bild av 

studentkollektivet som en speciellt definierad grupp, med sina egna attribut och förtjänster, i 

det borgerliga samhället. I det här kapitlet skall dock behandlas gränserna för detta utrymme, 

de spänningar som kunde uppstå när detta utrymme hotades, och problemen med en humor 

som närmar sig det omstörtande. 

 Den ovan skildrade studentexercisen gav inte bara utrymme för social harmoni, utan gav 

också upphov till spänningar. Det syns i Wieselgrens memoarer, där studenternas särställning 

implicit kritiseras genom en jämförelse med den samtidigt mönstrande allmogeungdomens 

betydligt hårdare lott: 

 
Det var både ynkligt att åse allmogesönernas metamorfos; som duktiga, om än klumpiga unga bondpojkar 
mötte de i sina egna kläder, [...] men efter skiftet, som försiggick under bar himmel å planen utanför södra 
tornet, ofta i ganska frisk väderlek, togo de sig så löjliga ut att det verkade rent af upprörande. Långa byxor 
på korta ben, korta tröjärmar på långa armar, för stort och för litet om hvartannat och det hela så barockt, som 
om meningen varit att tukta dessa unga landets söner genom en begabbande utstyrsel. [...] ”Kronans rock” 
borde dock kunna bäras med en känsla af det hedrande i den; nu verkade den såsom ett skamstraff.193 
 

Det tycks uppenbart att Wieselgren anser att värnplikten borde vara fostrande och 

inkluderande även för de lägre klasserna, där de lär sig vörda staten, men där de också 
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behandlas med värdighet. Nationens behov av social enhet och ett fullgott försvar sätts här 

alltså före studenternas behov som grupp, och detta blir än mer uppenbart när Wieselgren 

fortsätter med att kritisera beväringsexercisens militära brister. Studenterna fick under hans 

exercistid, vilken inträffade samtidigt som det dansk-tyska kriget 1864, ett krig där det fanns 

starka krafter som önskade svensk medverkan, skjuta sammanlagt tre skott, med synnerligen 

tvivelaktig träffsäkerhet.194 Denna klagan måste förmodligen ses mot bakgrund av den oerhört 

långdragna försvarsfrågan, som slutligen ledde till införande av värnplikt 1901, och där det 

även efter detta fanns en het konflikt gällande utbildningstidens längd.195 Den av Wieselgren 

tecknade bilden blir ett försvar av värnpliktens nationsformerande funktion, både mot ett 

segregerat förflutet, men också mot samtidens radikala rustningsmotståndare. 

 En annan episod från studentexercisens dagar, som med all önskvärd tydlighet visar de 

spänningar som kunde uppstå mellan studenterna och deras officerare och som i slutändan 

ledde till slutet för denna privilegierade beväringsform finns i Meyers memoarer. Inför 

promotionen 1869 mötte en uniformerad studentbeväring, som promenerade längs Östra 

Ågatan med sin vackra kusin och blivande fästmö, en främmande officer i uniform. 

Trollbunden av sitt sällskap glömde studenten alldeles bort att göra honnör, vilket inte alls 

uppskattades av officeren, löjtnant Berndes. Denne gav därför på stället studenten en rejäl 

uppsträckning, vilket för studenten var ytterst pinsamt och drev hans hjärtevän därifrån i 

tårar.196 

 Flyende från uppträdet mötte fästmön ett par studentkorpraler, som genast när de fick höra 

vad som hänt sammankallade sina ämbetsbröder och man beslöt ”att löjtnant Berndes skulle 

eftertryckligt straffas för att i en ung dams närvaro ha ’skymfat’ en student”.197 Det var alls 

inget svårt att få uppslutning bakom detta beslut och  

 
kl. 5 samlades ett hundratal beväringar bakom Flustret samt tågade i gåsmarsch fram till det punschbord, där 
löjtnanten satt jämte ett par andra officerare. Var och en gjorde honnör och ropade med hög röst: ”Gud 
bevare löjtnant Berndes!” 
  Detta pågick en halv timme i närvaro av den eleganta publik, som i feststämning samlats i Fyrisstaden i 
och för morgondagens promotion.198 
 

Detta oförskämda hälsande pågick alltså i en halvtimme, eller till dess att löjtnanten tvingades 

att ge upp och gå därifrån. Nästa dag, under promotionen i domkyrkan, så hade Berndes biljett 

till hedersläktaren, ”Parnassen”, dit bara särskilt inbjudna personer hade tillträde, men som 
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också var försedd med en hedersvakt bestående av årets studentkorpraler, vilka fortsatte 

bestraffningen: 

 
Dittills hade dessa stått tysta och orörliga med ”gevär för fot”, ehuru både statsråd och generaler, 
ärkebiskopen och universitetskanslern passerat förbi. 
  Men just som löjtnanten skulle stiga upp för trappan, ljöd ett högljutt kommandorop av förste korpralen 
Bildt: ”Skyldra gevär! Gud bevare löjtnant Berndes!”199 
 

Så fortsatte det sedan, vid den följande festen i Botaniska trädgården och den stora balen i 

Carolinasalen, och slutligen ”vågade ingen dam dansa med honom, och han måste, 

skummande av raseri, lämna balen samt avreste följande morgon efter att ha rapporterat 

ofoget för en högre militär”.200 Denna rapport skulle sedan ha nått kungens öra och blivit 

orsak till att studenterna redan året därefter beordrades att fullgöra sin exercis på samma 

villkor som alla andra, men det var ytterst få studenter som fullgjorde denna plikt, eftersom 

”deras gamle vän, professor Glas, den berömde läkaren, var det året synnerligen frikostig på 

frikallelsebetyg”.201 

 Det tycks mig som om den här berättelsen visar på en spricka i den fasad som de i förra 

kapitlet redovisade representationerna av social harmoni mellan studenterna och andra redan 

etablerade grupper. Historiens löjtnant Berndes har inte mycket till övers för 

studentbeväringarnas bristande disciplin, och den gruvliga hämnd som drabbar honom tyder 

på studenternas känslighet inför sådant som ifrågasatte deras speciella ställning. Hedern måste 

återupprättas, allt annat vore ett erkännande av deras egen underlägsenhet i förhållande till 

militärerna. Hämnden utnyttjar också studenternas speciella attribut, humorn, men i det här 

fallet blir den verkligt subversiv, det som egentligen är en fullt korrekt hälsning blir genom att 

dras till sin extrema spets en parodisk attack på den militära disciplinen som sådan. Skymfen 

utplånas genom att grunden för löjtnantens uppsträckning av den försumlige beväringen 

ifrågasätts, och det är kanske inte att förvåna att en dylik aktion sades leda till åtgärder från 

högsta ort. Intressant att notera är dock det inofficiella stöd studenterna i Meyers 

framställning fick från lärarkåren, representerad av professor Glas.  

 Ytterligare en liknande skymf mot studenterna orsakad av just militären finns beskriven i 

Meyers memoarer. Studentkåren var bjuden till Stockholm att åse Oscar II:s kröning, och man 

marscherade i samlad tropp, med fanorna i spetsen, upp längs Drottninggatan, då en avdelning 

soldater kom upp från en sidogata och bröt sig igenom studenternas procession. Detta var 

någonting som föga uppskattades av studenterna, och det debatterades enligt Meyer flitigt 
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”huruvida vi borde tåla denna skymf eller genast resa hem till Uppsala med vårt extratåg. De 

flesta önskade ju detta”.202 Missnöjet lindrades dock av de dukade punschborden i Logården, 

men framför allt av ett rykte om att kung Oscar uppvaktats av kårens ordförande, och att 

denne fått ett löfte av monarken om att den ansvarige officeren skulle bestraffas för sitt tilltag. 

Om detta rykte verkligen ägde någon sanningshalt kan inte Meyer uttala sig om, ”men 

studenterna trodde så i alla fall”.203 

 Det är inte svårt att förstå att studenterna gärna trodde ryktet, då det innebar en 

återupprättelse efter den visade skymfen, och även bekräftade att kungen värderade 

studentkollektivet så högt, att han lyssnade på deras representant och ville bistå deras begäran. 

En sådan handling skulle med andra ord bekräfta en position, där en officer inte ostraffat på 

egen hand kunde visa sin ringaktning för studenterna. 

 En annan företeelse som till viss del ligger på gränsen för vad som var acceptabelt var 

studenternas spex och teaterverksamhet, som främst var knuten till nationerna och dessas 

interna festligheter och dylikt. Skildringarna av dessa, och framför allt de tillfällen då spexen 

också sattes upp för en större publik, i memoarerna följer i stort sett det mönster som 

etablerats ovan i förhållande till studentsången, det vill säga att spexen, denna för studenterna 

specifika teaterform gjorde, stor succé. Dylika berättelser finns hos Wieselgren och 

Forsstrand204, men kanske allra mest utpräglat hos Meyer, som ägnar spexverksamheten stort 

utrymme och som i högsta grad skildrar den utifrån ett perspektiv grundat i den skrivande 

samtiden, där spexen ”på sista tiden blivit allt mer populära även utanför sin ursprungliga 

miljö”.205  

 De skådespelande studenterna satte också upp rena parodier på aktuella pjäser, Forsstrand 

nämner en sådan parodi på Ibsens Ett dockhem, som mottogs med blandade känslor, ”på några 

håll ansågs nog detta hädiskt, men på andra uppfattade man skämtet som en hälsosam motvikt 

mot den Ibsenfeber, som vid ifrågavarande tid rasade i Uppsala”, och det finns inga tvivel om 

att Forsstrand själv delade den senare uppfattningen.206 En dylik humor torde nog ändå i stor 

utsträckning kunna hänvisas till vad Sjöberg skriver om studentkarnevalernas humor i ”En 

tagg bland blommor”, den är snarast samhällsbevarande i det att den genom själva akten att 

parodiera undergräver det samhällskritiska i Ibsens pjäs.207 
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 I stor utsträckning tycks memoarförfattarna alltså vilja passa in spexverksamheten i samma 

mönster som de andra aktiviteter jag skildrat i denna analys, nämligen som en verksamhet, 

unik för studenterna, som dels bygger en egen inre identitet, men som även skapar ett 

utrymme i samhället, i det att denna unika typ av teater efterfrågas av även andra än de 

närmast berörda. Dock finns det även tecken på att spexhumorn kanske inte alltid var helt 

ofarlig. 

 Olof Ljungström beskriver i ”Äventyr på studerkammare: Om spex på Uplands” i 

Studenten, staden och sanningen en episod, där ett spex så sent som 1953 på grund av en 

alltför grovkornig humor kunde driva både domprosten och ärkebiskopen ur salen, och det är 

väl kanske inte helt orimligt att anta att det inte var första gången i spexhistorien en dylik 

incident inträffat.208 Dylika episoder lyser dock med sin frånvaro i memoarerna, med 

undantag av en episod från en nationsafton som Wieselgren återger, där en student illustrerade 

bibelorden om den onda anden som far in i svinahjorden, genom att dyka upp naken på scen 

och sedan störta ”in i åskådarskaran, slående kring sig till höger och vänster, därmed han 

åvägabragte en allmän förvirring”, men detta utspelade sig som sagt vid en intern 

tillställning.209 

 Dock, med spexverksamheten sammanhänger ett annat fenomen som Forsstrand återger, 

nämligen det förhållande att studenterna ansåg sig ha rätt att häckla de vanliga resande 

teatersällskap som gästade Uppsala, och detta gällde i än högre grad just dem som själva 

plägade delta i spexen. I synnerhet var det, enligt Forsstrand, försöken att spela allvarliga 

tragedier som gav upphov till dessa muntrationer, och det drabbade alla de resande 

teatersällskap som vågade sig på att spela i Uppsala, även de större och mer ansedda: 

 
Sålunda minns jag hur en gång en något bedagad eller utsjungen primadonna vid något av dessa sällskap för 
sitt utförande av Agathas aria i ”Friskytten” hyllades med en begravningskrans med eterneller, 
pappersblommor och sorgflor, som kom neddansande från ett av oxögonen. Detta elaka skämt lär emellertid 
ha förskaffat spefåglarna en skrapa av rector magnificus eller det mindre konsistoriet.210 
 

Varför infogandet av en möjlig bestraffning som belöning för detta spratt? Det tycks som om 

Forsstrand i memoarerna förmedlar en något tvivelaktig förtjusning över detta otyglade utlopp 

för studenthumorn, och därför vill, åtminstone symboliskt, återupprätta ordningen. Det kan i 

högsta grad relateras till Meyers ovan återgivna berättelse om följderna av den upptågsartade 

hämndaktionen mot löjtnant Berndes. Återigen kliver de närmast berörda auktoriteterna in 
                                                 
208 Olof Ljungström, ”Äventyr på studerkammare. Om spex på Uplands” i Studenten, staden och sanningen: 
Bilder och essayer utgivna med anledning av Uplands Nations 350-årsjubileum, red. Bengt Erik Rydén 
(Uppsala, 1992), s. 301f. 
209 Wieselgren, s. 130. 
210 Forsstrand, s. 134. 
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och återställer ordningen. Det är som om det kan anas ett stråk av outsagd revolutionsrädsla, 

sammanhängande med den i övrigt positiva föreställningen om den studerande ungdomens 

särskilda roll som framtidens och sanningens företrädare, går genom flera av memoarerna. 

Den studentikosa humorn tycks hota att bryta sig loss ur de ramar som idealiseras, där 

studenterna i memoarernas minnesbilder mycket medvetet placeras i ett givet samhälleligt 

rum, i högsta grad integrerade i det borgerliga 1800-talet, och där sådana tendenser också 

följdriktigt korrigeras genom symboliska bestraffningar från samhällets auktoriteter. De 

berättelser jag i det här kapitlet har studerat handlar i slutändan om ett dubbelt försvar och 

återupprättande av ordningen, där studenterna å ena sidan måste kämpa mot de hot mot deras 

nyvunna ställning som främst tycks ha kommit från det militära etablissemangets 

representanter, men å andra sidan själva måste korrigeras, eller näpsas, när de hotade att bryta 

sig ur det givna utrymmet. Detta kapitel har, med andra ord, gett en något mer nyanserad bild 

av den sociala harmoni som beskrivits tidigare i analysen. 

 

Sammanfattande diskussion 
 

Inledningsvis ställde jag frågan vilken bild av universitetet och studentlivet som ges i 

memoarerna, och vad denna representation skulle betyda. I de båda empiriska analyserna 

hoppas jag att jag närmat mig ett svar på den första frågan, och jag skall här närmare diskutera 

dessa resultat, för att utifrån dessa sedan söka besvara den andra frågan. 

 I den första analysen undersökte jag memoarerna mot bakgrund av den genre av kritiska 

universitetsromaner som uppstod under 1880-talet och som jag valde att betrakta som en 

konkurrerande representationsform. Som Claes Ahlund visat var framställningen av den högre 

bildningen i dessa romaner i princip enbart negativ, den skildrades som förstockad och 

inskränkt och på det hela taget förfelande sitt syfte, nämligen att både förmedla bildning och 

moral, för att studenterna skulle kunna fullgöra den uppgift som ljusets riddarvakt de i kraft 

av sin ungdom innehade.  

 Denna kritiska framställning av tillståndet vid Uppsala universitet lyste i högsta grad med 

sin frånvaro i memoarerna. Den kritik som i dem framfördes mot enskilda professorers, främst 

Hammarstrands och Ribbings, hårdhet och orättvisa vid tentamina kontrasterades mot minst 

lika många exempel på professorer som spelat rollen av den välvillige mentorn, och en kritik 

av systemet i sig saknades. Till och med Almquist, som är den mest negative av 

memoarförfattarna och uppenbarligen influerats av det synsätt som framförts i romanerna, 

 56



 57

mildrade sin kritik av bristen på tydliga kursplaner och vägledning från professorernas sida 

med konstaterandet att när han gick vidare till studier för den högre juridiska graden gick 

saker och ting lättare, eftersom han då lärt sig att på egen hand finna den kunskap han 

behövde.  

 De problem med den forna ordningen som faktiskt framskymtar i memoartexterna är i 

huvudsak också sådana som redan rättats till, som den kritik som framfördes av Forsstrand 

mot den examensordning som rådde när han inledde sina studier och som kraftigt 

missgynnade blivande naturvetare. Denna examensordning gavs skulden för att Forsstrands 

studier blivit så utdragna, men när den väl ändrats gick examen som en dans, och på så vis 

avväpnas i memoarerna den kritik som riktats mot universitetsväsendet, i det att man erkänner 

att vissa problem funnits, men att de snarare var skönhetsfläckar än systemfel och att de redan 

rättats till med fullt tillfredsställande resultat. 

 Likaså gäller frågan om studenternas moraliska vandel, där de kollektivt i romanerna 

framställdes som cyniska drinkare. I de flesta memoarerna förnekas detta delvis, studenterna 

var inga cyniker utan lika engagerade som någonsin tidigare eller senare, men om det fanns 

några problem så berodde de uteslutande på den rikliga tillgången på alkohol. Detta måste ses 

mot bakgrund av en utveckling, där nykterhetsrörelsen blev allt starkare under det sena 1800- 

och tidiga 1900-talet, för att kulminera med folkomröstningen om förbud mot rusdrycker 

1922.211 Också här blev alkoholen en lämplig syndabock, egentligen var det inget fel på 

studenterna under dessa årtionden, det var ingen cynisk förfallsperiod, men om det fanns 

problem berodde det på ett alltför utbrett drickande, som en senare tids sedliga framsteg redan 

lyckats råda bot på. Den som i högst grad bryter av mot detta mönster, och som också ger den 

allra mest positiva bilden av studenternas forna vandel, är Forsstrand, som på intet viss 

fördömer forna tiders alkoholkultur, utan snarare använder denna till att häckla samtidens 

förbudsiver. 

 Frågan om studenternas förhållande till kvinnorna är högintressant, i romanerna skildras en 

omfattande skörlevnad och nyttjande av prostituerade både för att ytterligare driva poängen 

om studenternas sedeslöshet, och även för att kritisera tidens borgerliga sexualmoral. Denna 

fråga berörs i princip inte alls explicit i memoarerna, men det är tydligt i flera av dem att 

författarna var högeligen medvetna om problematiken, och i memoarerna sökte bygga olika 

strategier för att motverka den, antingen genom att som Wieselgren propagera för nyttan av 

att studenterna i högre grad fick möjlighet till det välgörande och uppbyggliga umgänget i 

                                                 
211 Samuel Edquist, Nyktra svenskar: Godtemplarrörelsen och den nationella identiteten 1879-1918, Acta 
universitatis upsaliensis, Studia Historica Upsaliensia 200 (Uppsala 2001), s. 300f. 
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stadens borgerliga hem, eller som Ödman lovorda den sublimering av sexualdriften som hans 

tolkning av serenadsångens moraliska natur innebär. 

 I den andra analysen har jag undersökt memoarerna utifrån en kontext byggd på den 

forskning kring framväxten av det Torkel Jansson kallat associationssamhället och den 

därmed sammanhängande nationsformeringsprocessen under 1800-talet. I memoarerna 

tecknas en i huvudsak positiv bild av denna, där framförallt den flitigt förekommande 

studentsången får symbolisera studentkollektivets nya ställning som jämbördig grupp i 

samhället. Denna studentsång framställs i memoarerna dels som ett kännetecken för den egna 

gruppen, dels som en unik tjänst, där inte minst serenadsången var högeligen eftertraktad av 

besökande borgare, och dels som en aktiv kraft i nationsformeringen, vilket framgår med all 

önskvärd tydlighet av skildringarna av sångarfärden till Paris 1867. Allt detta bidrar till att 

framhäva studentkollektivet som en legitim politisk aktör i samhället, med en egen plats, egna 

kännetecken och en unik förmåga att främja nationalkänslan. Detta får sitt yttersta uttryck i 

Wieselgrens och, framför allt, Ödmans skildring av kung Karl XV:s uppsalabesök, där 

sångarna för ett ögonblick tycktes jämlika med kungen, när han klev in bland dem. Det är inte 

vilken association som helst som skildras, utan studenterna ges genom denna skildring en 

självklar plats i den nationella eliten. 

 Även den specifika studentikosa humorn framställs i huvudsak som en problemfri 

identitetsmarkör, så som den framskymtar vid Vegakarnevalen och vid den märkliga 

studentbeväringsexercisen. Dels syftar den till att bekräfta den egna positionen och särskilja 

gruppen studenter från övriga samhällsgrupper, dels används den till att skildra ett harmoniskt 

umgänge med representanter för dessa andra grupper, inte minst officerskåren. 

 Helt problemfritt och harmoniskt skildras dock inte dessa möten med andra grupper, inte 

minst den av Meyer beskrivna episod som ledde till slutet för studentbeväringen visar tydligt 

på friktionen, där de grupper som likt studenterna uppnått en självständig politisk ställning 

också ständigt måste försvara denna från diverse mer eller mindre allvarliga hot.  

 Efter att ha rekapitulerat resultaten från de empiriska analyserna, vilka torde besvara frågan 

om hur universitetet och framför allt studenterna framställs i memoarerna, låt oss återvända 

till två tankar jag framfört i den historiska bakgrunden för uppsatsen, och som jag anser är 

ytterst relevanta för besvarandet av den andra frågan. Den första är den av Torkel Jansson 

framförda synpunkten att det liberala 1800-talets associationssamhälle var en övergångsfas, 

den andra Patrik Halls åsikt att nationalismen fungerade som ett ramverk, i förhållande till 
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vilket nya grupper kunde formeras och mobiliseras.212 De nya massrörelserna som uppstod 

vid sekelskiftet formerades också utifrån detta nationella ramverk, vilket visats nog så tydligt i 

Samuel Edquists avhandling om godtemplarrörelsen, Nyktra svenskar, där det framgår att 

denna rörelses kamp för ett eget politiskt utrymme innebar en kamp för att göra en rad 

nationella symboler och föreställningar till sina, på ungefär samma sätt som studenterna 

gjorde ett halvsekel tidigare.213 Att dessa folkrörelser var synnerligen framgångsrika i denna 

strävan är tydligt i Janssons argumentation för att dagens nationella myter och symboler i stor 

utsträckning formades under denna period, snarare än under det tidigare 1800-talet. 

 Det tycks mig relativt problemfritt att faktiskt betrakta studentmemoarerna som en 

motrepresentation i förhållande till universitetsromanerna. Det är uppenbart att den bild av 

studentlivet under decennierna före 1880 som framställs i romanerna fått stort genomslag och 

varit remarkabelt långlivad, och det är lika uppenbart att en stor del av memoarerna varit 

ämnade att polemisera mot denna bild av historien. Denna tendens är tydligare hos vissa av 

författarna, som Forsstrand, och mindre hos andra, men finns ändå alltid med i bakgrunden. 

Utifrån det ovan förda resonemanget skulle detta kunna tolkas som att dessa båda 

representationer är verksamma i olika diskursiva fält, där memoarförfattarna försvarade en 

mytisk verklighet som varit ideal under det borgerliga 1800-talet, medan romanförfattarnas 

bild passade in i den verklighetsbild som byggdes upp i det nya massamhället. Som tidigare 

sagts var memoarförfattarna väl etablerade i samhället, men detta gällde, när memoarerna 

skrevs, också i högsta grad det moderna genombrottets män, båda grupperna torde kunna 

sägas tillhöra och vara uttolkare för de respektive diskursernas eliter. Memoarförfattarna var 

utan tvekan framgångsrika, de hade gått segrande ur kampen om ämbeten och 

samhällsställning i det samhälle de gjort karriär, men de var också förlorare, i det att detta 

samhälle höll på att omvandlas i grunden. 

 Att romanernas representation blivit så långlivad kan förklaras utifrån att den blivit en del 

av den nationella mytbildning som ännu i hög grad definierar bilden av det svenska. Kritiken 

av det efterromantiska universitetsväsendets kris är till viss del upptagen i en skapelsemyt om 

det moderna och demokratiska välfärdssveriges  födelse, medan memoarernas verklighetsbild 

av samma anledning sjunkit ned i de idéhistoriska förlorarnas skräpkammare. De positiva 

åtgärder, som kamp mot rusdryckerna, eller familjeumgänge för att motverka prostitution, 

som i memoarerna förs fram som möjliga åtgärder för att fullända systemet och omintetgöra 

                                                 
212 Jansson 1990, s. 352f och Hall 1998, s. 34. 
213 Edquist, s. 13, 17, 44ff et passim. 
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romanernas kritik, föll alltså för döva öron, eftersom hela det samhällssystem i vilket denna 

studenttillvaro uppkommit var på väg att bli passé. 

 Betraktat utifrån detta perspektiv blir resultaten från den andra analysen en del av en 

positionering, dels i förhållande till en egen ursprungsmyt, romantikens och skandinavismens 

glansdagar med sin egen litterära representation, Wennerbergs gluntar, och dels i förhållande 

till en ny tids ideal. Den i memoarerna skapade bilden målar ett i stort sett oproblematiskt 

tillstånd, där studenterna är en integrerad och viktig del i ett samhälle utan större sociala 

spänningar, och detta kan betraktas som en apologi för en ordning på väg att försvinna. 

 Representationen av studentlivet kan också betraktas som en idealbild, en positiv motpol 

mot tendenser i samtiden. Som tidigare sagts i den historiska bakgrunden förlorade 

studenterna i början av 1900-talet sitt exklusiva monopol som företrädare för den positivt 

värdeladdade ungdomen, och 1920-talets utveckling ledde till en urholkning av 

akademikernas löner, något som kanske ska ses som en naturlig följd av både statens och 

akademins expansion. Mot denna verklighet skapades i memoarerna ett ideal av exklusivitet, 

där det var någonting synnerligen speciellt att vara student, både genom begreppets 

sammankoppling med ungdomsbegreppet och genom den exklusiva sociala ställningen. Detta 

att för ett ögonblick genom studentsången kunna bli i det närmaste jämställd med kungen 

förlorar i stor utsträckning sin positiva laddning om samhället förändras i mer egalitär 

riktning, vilket också var fallet under 1900-talets första decennier. Det skapades alltså i 

memoarerna en positiv bild av en för studenterna exklusiv social position, samtidigt som 

denna position i verkligheten urholkades allt mer. 

 Memoarernas försvar av en exklusiv social position kan förmodligen också förklara 

studentsångens massiva närvaro i de undersökta texterna. Körsången spreds och blev också 

den en folkrörelse, men i memoarerna framställs det som om den enbart i den studentikosa 

kontexten fick sin verkliga mening, och det var bara i förbund med studenternas 

ungdomlighet som manskörssången kunde spela den nationsformerande roll som segern i 

Paris 1867 tillmättes.  

 Syftet med den här uppsatsen har varit att utröna vad de undersökta studentmemoarerna 

representerar, och jag har efter två mer specifika empiriska undersökningar placerat resultaten 

i en process av ideologisk nationsformering, en del av en samhällsförändring där kampen står 

om idéer och värden snarare än om politisk representation och ekonomiska rättigheter, även 

om alla dessa faktorer givetvis i slutänden är tätt förbundna med varandra. Det viktigaste 

resultatet av uppsatsen torde vara att memoarerna i högsta grad går att betrakta som med 

universitetsromanerna likvärdiga representationer av samhället, men med ett annat ideal. Av 
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detta kan också härledas det fruktbara i mitt anlagda perspektiv på källmaterialet, memoarer 

och självbiografier kan med fördel användas för att undersöka politiska skeenden och 

samhällsförändringar, till att söka tendenser snarare än detaljer.    
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Appendix: Några biografiska uppgifter om 

memoarförfattarna 
 

Viktor Almquist, 1860-1951, tog juris utriusque kandidatexamen 1884, blev 1897 byråchef i 
fångvårdsstyrelsen och var 1910-1927 dess överdirektör och chef, en position där Almquist 
bland annat verkade för individuell behandling av fångarna och uppfostring av de yngre 
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förbrytarna. Almquist skrev också dikter under signaturen Hans Vik och var ordförande på 
livstid i det litterära samfundet de nio. (Nordisk Familjebok, fjärde upplagan, första bandet 
(Malmö, 1951))  
 
Peter Bagge, 1850-1926, tog filosofie doktorsexamen 1875 och var sedan läroverkslektor i 
latin, svenska och grekiska i Halmstad och Uppsala, innan han blev rektor för Västerås högre 
allmänna läroverk 1899-1916. Bagge skrev förutom memoarer också läroböcker i 
modersmålet. (Nordisk Familjebok, tredje upplagan, andra bandet (Stockholm, 1924) och 
Nordisk Familjebok, fjärde upplagan, andra bandet (Malmö, 1951)) 
 
Gerard De Geer, 1858-1943, tog filosofie kandidatexamen 1879 och blev filosofie 
hedersdoktor i Uppsala vid jubelfesten 1893. De Geer var geolog med internationell 
ryktbarhet och var professor i allmän och historisk geologi vid Stockholms högskola 1897-
1924, och sedan grundare och föreståndare för dess geokronologiska institut 1924-1943. De 
Geer var Stockholms högskolas rektor 1902-1910, dess prorektor 1911-1924, blev ledamot av 
vetenskapsakademin 1902 och var 1900-1905 ledamot av riksdagens andra kammare. 
(Nordisk Familjebok, tredje upplagan, femte bandet (Stockholm, 1926) och 
Nationalencyklopedin, fjärde bandet (Höganäs, 1990)) 
 
Carl Forsstrand, 1854-1928, tog filosofie doktorsexamen 1886, deltog i Nordenskiölds 
grönlandsexpedition 1883 och gjorde som vegastipendiat en forskningsresa till Bermudas 
1889. Forsstrand blev 1898 fast medarbetare i Svenska Dagbladet och har förutom memoarer 
skrivit ett flertal lokalhistoriska stockholmsskildringar. (Nordisk Familjebok, tredje upplagan, 
sjunde bandet (Stockholm, 1927) och Nordisk Familjebok, fjärde upplagan, sjunde bandet 
(Malmö, 1952)) 
 
Gustaf Meyer, 1848-1935, tog filosofie doktorsexamen 1875, var e. o. amanuens vid 
Riksarkivet 1875-1879 och läroverksadjunkt i Falun 1889-1914. Meyer utgav fyra omgångar 
av Litterärt Album, med bidrag av bland andra Viktor Rydberg och Carl Snoilsky, 1877-1882 
och den egna samlingen Dikter 1881. (Svenska män och kvinnor: Biografisk uppslagsbok, 
femte bandet (Stockholm, 1949)) 
 
Sigfrid Wieselgren, 1843-1910, var son till nykterhetsförkämpen Peter Wieselgren och tog 
filosofie doktorsexamen 1869. Wieselgren blev 1884 justitierådman och 1885 generaldirektör 
för fångvårdsstyrelsen, var ledamot av riksdagens andra kammare 1876-1887 och därefter 
ledamot av första kammaren fram till sin död. Wieselgren fortsatte faderns kamp för 
nykterheten och var ordförande i Svenska nykterhetssällskapet, arbetade för en modernisering 
av den svenska fångvården och företrädde i riksdagen en frihandelsvänlig linje. (Nordisk 
Familjebok, tredje upplagan, tjugonde bandet (Stockholm, 1934)) 
 
Nils Petrus Ödman, 1838-1911, tog filosofie doktorsexamen 1860 och var läroverkslektor i 
Härnösand 1870-1877 och i Gävle 1877-1905. Ödman var medlem i det litterära Namnlösa 
sällskapet (vars mest namnkunniga medlemmar torde vara Carl Snoilsky och Carl David af 
Wirsén) och var en populär skriftställare, föreläsare och kåsör. (Nordisk Familjebok, tredje 
upplagan, tjugonde bandet (Stockholm, 1934)) 


