


Reformeringen av studentkulturen 

Nationer och universitet under 
stormaktstiden 

Anders Florén 

Varför intressera sig för studenter? Forskning om studenter och stu
dentliv i äldre tid har inte haft någon central plats inom svensk histo
risk forskning.1 Visst finns de närmast obligatoriska skildringarna 
med inför universitetets bemärkelsedagar, men mycket få vetenskap
liga studier har uppmärksammat gruppen.2 

Ar den då värd att spilla forskarmöda på? Ur ett vardagshistoriskt 
perspektiv är studenterna inte mindre intressanta än andra sociala 
grupper. Varje djupdykning i deras levnads- och tankesätt skänker 
perspektiv på dagens tillvaro. Det är främst från en sådan utgångs
punkt forskare de senaste åren närmat sig den äldre "studenthisto
rien", för att bland annat studera hur gruppen format sin identitet 
eller för att diskutera dess uppfattning om ära, sedlighet, manlighet 
etc.3 

Forskning om 1600- och 1700-talens studenter kan också motiveras 
på ett mer traditionellt samhällsteoretiskt sätt. Under denna period 
togs viktiga steg i formandet av den moderna nationalstaten. De 
nationella territorierna blev mer välavgränsade och sätten att styra 
rikena utvecklades. En mer välordnad och modern administration 

1 Större intresse har 1800-talets studenter tilldragit sig, inte minst med utgångs
punkt i gruppens gryende politiska intresse och ökande samhällsroll. Detta diskuteras i 
Johan Sjöbergs bidrag i denna antologi och han refererar också den relevanta litteratu
ren på området. 

2 Följande bidrag bygger på Florén 1989. 
3 Andersson 1997; Geschwind 1998^ 
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växte fram på såväl det lokala, regionala som centrala planet. Till 

denna behövdes utbildade ämbetsmän. Samtidigt med att administra

tionen växte utvecklades därför universitetsväsendet. Processen är tyd

ligt avläsbar i de flesta europeiska länder, inte minst i de skandinaviska.4 

Antalet studenter vid Uppsala universitet ökade kraftigt från 1620-
talet, tack vare frikostiga kungliga donationer. Senare under seklet 
anlades inom rikets gränser nya lärosäten i Dorpat (1632), i Abo 
(1640) och i Lund (1667). I Danmark-Norge fortsatte visserligen 
Köpenhamns universitet att vara det enda sätet för högre utbildning, 
men det försågs med nya författningar på 1620-talet, vilka fastare 
knöt det till statsmakten. Som ett komplement grundades också en 
adelsakademi i Soro år 1643, vilken gavs liknande rättigheter som uni
versitet.5 Universitetsväsendet expanderade således kraftigare i Sverige 
än i Danmark, vilket på sitt sätt speglar den förändring av makt
balansen till svensk fördel som vid samma tid skedde i Norden. 

Dessa båda perspektiv på studenthistorien, det vardagshistoriska 
och det samhällshistoriska, är inte på något sätt varandras motsatser, 
utan låter sig mycket väl förenas. Administrationen växte och krävde 
utbildat folk. De skulle skolas inom landet och anpassas för sina nya 
sysslor. Hur påverkade denna medvetna statliga utbildningspolitik 
studenternas vardagsverklighet under 1600- och 1700-talen? 

Att bli student 
Studenterna rekryterades under 1600- och 1700-talen i första hand 
från präst- och borgarstånden, andelen bond- och adelssöner var låg.6 

När dessa, i regel mycket unga män, lämnade hemmet för att studera 
vid universitetet kom de att ingå i en ny gemenskap.7 Förändring av 

4 En viktig inspirationskälla för denna typ av forskning utgjorde Tilly 1975. 
Exempel på två nya arbeten som diskuterar moderniseringen av den svenska admi
nistrationen och dess olika följder på ett regionalt och ett lokalt plan är Ågren 1998 
och Lennersand 1999. 

5 Tamm 1991, s. 207 ff. 
6 Lindroth 1977, s. 84. 
7 Jfr. Geremek 1987, s. 148 f. 
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status - inträdandet i den nya korporationen - hade traditionellt mar
kerats vid den så kallade depositionen. 

I början av 1700-talet återgavs seden i Uppsala på ett levande sätt 
av den franske resenären de La Motraye. Med förundran berättade 
han hur de nyanlända, med svärtade ansikten, utstyrda i horn, åsne
öron och svinbetar och iklädda en lång svart kappa samt hattar med 
nedvikta brätten, underkastades en omild behandling av ceremoni
mästaren, depositoren. Han drev dem framför sig in i salen, ställde 
sedan upp dem i en ring och började håna och narra dem. Ceremo
nien blev snart allvarligare och ungdomens alla laster och fel räknades 
upp; defekter som skulle avlägsnas genom studier och vetenskap. 
Depositor ställde frågor till noviserna. Svinbetarna i deras munnar 
hindrade dem att svara redigt, vilket ledde till slag och örfilar. Efter 
dessa skändningar avlägsnades betarna, symbolen för omåttlighet och 
glupskhet, åsneöronen och hornen, symboler för dumhet, råhet och 
förvildning. Ynglingarna fick sedan lägga sig på golvet och hyvlades 
runt om med en hyvel, varvid depositor förklarade att vetenskapen på 
samma sätt skulle hyfsa själen som hyveln kroppen. Ceremonien av
slutades med att ett fat vatten hälldes över huvudet på novisen, som 
därefter hårdhänt torkades med en grov trasa.8 

Depositionen försiggick under liknande former vid de övriga 
svenska universiteten, liksom i Köpenhamn.9 Däremot är det osäkert 
om La Motraye verkligen själv hade iakttagit skådespelet på plats i 
Uppsala. Under 1600-talet hade ritualen löpande utsatts för kritik 
och hade år 1691 förbjudits.10 Vad som upprört de svenska universi
tetsmyndigheterna var främst aktens mystiska och karnevaleska 
karaktär. Redan 1637 hade universitetskanslern menat att "dispositio-
nis rites skall icke angå med de många narreputzar och larvis som 
härtill brukat är".11 Ett enklare ceremoniel, där bland annat de sed
vanliga maskerna saknades, anmodades därför i 1655 års universi-

8 A de La Motrayes skildring tryckt i Gamby 1964, s. 11 f. 
9 Tamm 1991, s. 248; Rosén 1968, s. 259; Klinge 1988, s. 506. 
10 Kungl Majt:s plakat 25/11 1691. Avskrift i Västmanlands-Dala nations protokoll 

(VDNP) U 1115 b, Uppsala Universitetsbibliotek (UUB). 
11 Akademiska konsistoriets protokoll (AKP) 24/4 1637, kel 18 :2. 
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tetskonstitutioner.12 Vid Köpenhamns universitet förbjöds ritualen på 
1660-talet, sedan en student avlidit under "festligheterna". Den åter
upptogs senare, men då under enklare former. Avhyvlingen fortsatte 
man exempelvis med fram tills dess att universitet fick sina nya kon
stitutioner på 1730-talet.13 

Depositionen var en initiationsrit, ett drama som skildrade över
gången från natur till kultur. Under akten avlivades novisen som 
naturvarelse för att återfödas som kulturvarelse.14 Studentens tidigare 
liv som präst, borgar- eller bondson var över, han var förlöst som stu
dent; pånyttfödelsen markerades av det symboliska dop som avslutade 
akten. 

Riten var inte exklusiv varken för studentgruppen eller universite
tet. Istället byggde den på en liturgi och ett symbolspråk som var all
män rekvisita vid liknande invigningar eller markeringar av statusför
ändringar, exempelvis inom hantverket då lärlingen blev gesäll eller 
gesällen mästare.15 I likhet med andra sådana ritualer följdes deposi
tionen av ett gästabud. Att äta och dricka tillsammans var ett viktigt 
sätt att markera social närhet och gemenskap.16 Dessa cornutöl, det 
vill säga de behornades dryckesslag, omfattade emellertid inte samt
liga vid akademin inskrivna studenter utan är de första sammanhang i 
vilka landskapssammanslutningar omtalas.17 Det var med landsmän
nen som de viktigaste banden knöts och det var inga små kalas som 
de nyantagna tvingades hålla. Ar 1660 spenderade fem nyanlända 
västmanlänningar tillsammans 250 daler kopparmynt på sitt cornutöl, 
en summa som räckt till 35 tunnor spannmål.18 

Cornutölet hade sin egen något besynnerliga dramaturgi. Novisen 

12 Universitetskonstitutioner 1655 kap. XVI. Svensk översättning Schybergsson 1918, 
s. 205 £ 

13 Tamm 1991, s. 302. 
14 En dikotomi som under medeltidens jämställdes med den mellan litteratus - ille-

taratus eller latin - modersmål. Gurevich 1988, s. 1. 
15 Henningsen 1960. 
16 Jfr. Magnusson 1988, kap. 10. 
17 Att cornutölet inte enbart var en angelägenhet för akademins studenter visas av 

att även personalen i universitetets humlegård krävde detta gästabud av de nyanställda 
drängarna. AKP 15/6 1661, bd 18:5. 

18 Florén 1989, s. 27. 
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Tyskt kopparstick från 1600-talet som skildrar depositionen. Liksom ofta i dåtidens 
konst skildras ritens olika steg i en och samma bild. Flera av dem känns igen från 
La Motrayes beskrivning: exempelvis förhöret (längst upp till vänster j och tand-
utdragningen (längst ned till vänster). Någon behyvling visas inte men en gi
gantisk hyvel skymtar i nedre vänstra hörnet. Den makabra skenavrättning som 
ses i nedre högra hörnet skildras inte av La Motraye, men en bödelsyxa ingick i 
rekvisitan också vid depositionerna i Uppsala. Ur Berg 19J0, s. 10g. Foto: UUB. 

bjöd de äldre landsmännen på dryckjom och rökverk och de tackade 
genom att överösa honom med örfilar och skymfningar.19 Sociala 
band etablerades, men inte mellan likar. Depositionen hade pånytt-
fött novisen som akademisk medborgare. Cornutölet avslutade in
vigningen och placerade in honom på det nedersta trappsteget i stu
dentlivets hierarki. Oavsett hans egen ålder eller föräldrarnas sociala 
status inleddes nu ett tämligen hårdhänt uppfostringsår. Han fick 
finna sig i att utnyttjas av de äldre studenterna för att gå dem till 
handa i enklare ärenden, att ständigt ta emot glåpord som pennal och 

19 Universitetets rektor L.O Wallius ger 1633 en målande skildring av ett dylikt 
gästabud, tryckt i Gamby 1964, s. 9 £. Se även Berg 1930, s. 106 ff. AKP 12/12 1638 och 
26/111639 bd 18:2, ger en god bild av de ritual som praktiserades vid dessa gästabud. 
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kofot samt ofta också tuktas med lättare slag och örfilar. Prövoåret 

avslutades med att novisen åter höll ett gästabud för sina landsmän.20 

Kritiken av depositionerna under 1600-talet hade som ett viktigt 
syfte att begränsa dessa gillen samt de skymfningar som noviserna 
fick utstå. Redan 1626 förbjöd konsistoriet i Uppsala cornutölet, ett 
förbud som sedan med jämna mellanrum upprepades.21 Ar 1637 me
nade exempelvis professor Lennaeus att 

emedan tumult och oreda förorsakar sig ofta utav depositions gästabud 
och excesser som de äldre studenterna av sina landsmän utkräva, därför 
skall ock därom ett mandat utgå förbjudas att sådant härefter ske må.22 

Trots förbuden förblev uppfostringen av noviserna, pennalismen, en 
del av studentens vardag vid 1600-tals universitetet. På liknande sätt 
som inom hantverket, där hantverkslärlingen utsattes för en ofta 
hårdhänt kamratfostran, innebar pennalismen att den nya studenten 
skolades in i de oskrivna regler som gällde för korporationen. Ur ett 
sådant perspektiv fyllde den, liksom gästabuden, en viktig integrativ 
och sammanhållande funktion. 

I vissa fall gick fostran för långt och kom att gränsa till ren miss
handel. De som drabbades kunde välja att tiga och lida eller klaga 
inför universitetsledningen. I det senare fallet ifrågasattes legitimite
ten av den hierarkiska relation som rådde inom nationen. I de fall 
universitetsledningen valde att ingripa, vilket man allt oftare gjorde i 
takt med att pennalismen illegaliserades, försvagade det studentgrup
pens autonomi. 

I Lund klagade exempelvis sex småländska noviser till universitets
ledningen över att de skickats på meningslösa ärenden och att de, när 
de hade protesterat, fått örfilar så att näsorna sprungit i blod. De 
hade sedan kastats omkull på golvet och under värjhot tvingats att 
knäböjande skänka i öl åt sina äldre kamrater. Inför konsistoriet hade 
de åtalade seniorerna fått stöd av resten av nationen, som hotat med 
att samfällt lämna universitetet om de inte fick vad de ansåg vara sin 

20 Klinge 1988, s. 503. 
21 AKP 14/10 1626, 29/8 1627, 21/111632 bd 18:1,3/4 1638 bd 18:2. 
22 AKP24/4i637bdi8:2. 
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rätt. Eftersom kuratorn för Smålands nation tidigare studerat i Upp

sala har lundahistorikern Jerker Rosén tolkat händelsen som att 
denne "fört med sig studentsederna utifrån och haft svårt att foga sig i 
en ny tid och en ny miljö".23 Slutsatsen doftar lundensisk provinsia
lism. Också i Uppsala hörde så grova övergrepp till undantagen under 
andra hälften av 1600-talet. Det kraftfulla stödet till kuratorn antyder 
dessutom att seden var väl rotad vid det skånska universitetet. 

Att bli student innebar att lämna det gamla livet och inträda i en 
ny gemenskap, vilken byggde på en annorlunda hierarki och andra 
normer än de som gällde i det övriga samhället. En viktig utgångs
punkt i ritualerna var att ingen hänsyn togs varken till ålder eller 
socialt ursprung. Vad som räknades i formandet av den nya gemen
skapen var antal studieår och akademisk rang. Pennalismen fyllde en 
funktion att pränta in dessa nya normer hos noviserna. 

För samhällets maktbärande grupp, adeln, var en sådan annorlun
da social ordning svår att acceptera. I Danmark grundades en särskild 
adelsakademi och under en kortare period fanns en liknande institu
tion i Sverige. Att adelsakademin blev kortlivad i Sverige men levde 
kvar i Danmark speglar på sitt sätt den traditionella jordägaradelns 
starkare position i det senare området. I brist på egen akademi fick de 
svenska ädlingarna således hålla till godo med universiteten. Vid 
Uppsala universitet gavs de visserligen utrymme att också träna sig i 
fäktning, dans, ridning och moderna utländska språk, det vill säga så
dant som etiketten krävde av adelsmannen, men de relativt fåtaliga 
adelsynglingarna kom ändå att i hög grad leva ett liv isolerat från de 
övriga studenterna. De deltog inte vid den allmänna depositionen, 
utan samlades till en egen ceremoni på slottet. På samma sätt stod 
de utanför nationssammanslutningarna. Vid gemensamma samman
komster, i kyrkan liksom vid allehanda processioner, skapade de inte 
sällan misstämning genom att tränga sig före såväl äldre studenter 
som lärare och professorer till de mest prestigefyllda platserna.24 Uni
versitetets hierarki var en annan än det övriga samhällets och när de 
blandades uppstod oreda och konflikter. Detta präglade relationen till 

23 Rosén 1968, s. 264. 

24 Thoré 1998, s. 35 ff. 
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de adliga studenterna, men också förhållandet mellan universitetet 

och staden.25 

De nya gemenskaperna 
Att lämna faderns prästgård, hemman eller stenhus innebar ett 
utanförskap i en mycket konkret och trängande mening. Det innebar 
att ställas utanför det sociala skyddsnät som släkt, sockenbor eller 
skrå- och gillebröder utgjort. Att säkra studenternas trygghet i hän
delse av sjukdom eller död samt deras behov av sammanhållning 
gentemot andra samhällsgrupper, var uppgifter som kunde lösas på 
olika sätt. 

Ett gemensamt härbärge och matsal för universitetets studenter 
fanns tidigt i såväl Uppsala som Köpenhamn. Trots att studerande
antalet växte kraftigt under 1600-talets första hälft behöll mensan 
eller kommunitetet liksom de kungliga stipendierna sin centrala roll 
vid det danska universitetet. Men där uppstod också mindre sam
manslutningar. 

Efter avklarad deposition tog Köpenhamnstudenten kontakt med 
den professor som skulle bli hans personliga vägledare under studie
åren. Studenter som sorterade under samma professor eller som upp
bar samma stipendium bildade kollegier.26 Gemenskaper byggdes så
ledes upp genom vertikala band, mellan student och professor och/ 
eller student och stipendiegivare. Det var med andra ord en patriarkal 
organisation som skapades, vilken rimmade väl med såväl universi
tetets som det omgivande samhällets syn på en harmonisk ordning 
mellan hög och låg. 

I Uppsala femdubblades antalet studenter mellan 1620-talet och 
1650-talet.27 Större delen av dem kom att stå utan såväl kungliga sti
pendier som utanför de omsorger som kommunitetet tillhandahöll. I 

25 Geschwind 1998 samt hans bidrag i denna volym. 
26 Tamm 1991, s. 252. 
271625 var de knappt 300, medan antalet på 1650-talet pendlade mellan 1300 och 

1500, en siffra som inte skulle överstigas förrän under 1800-talets andra hälft. Lindroth 

1977-s- 48, 53> x57-
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det vakuum som uppstod kom de tidigare ganska löst ordnade sam
manslutningarna i landskap, att få en fastare organisation. Möjlig
heten att få hjälp vid sjukdom och att uppbära handlån ur kassan hade 
en viktig plats i de äldsta bevarade nationsstadgarna.28 Uppsalastuden
terna organiserades således inte i första hand med utgångspunkt från 
den patriarkala relationen till professorerna, utan efter geografisk här
komst. Inom nationerna byggdes sedan en hierarkisk organisation där 
seniorer styrde över recentiorer och noviser. Den ordning, också den 
patriarkal, som skapades inom nationen var emellertid på intet sätt 
inordnad i den övriga universitetsorganisationen. 

Den form studentgemenskapen tog vid de svenska universiteten 
skilde sig således från den i Köpenhamn, men var långt ifrån någon 
nyhet. Studerandenationer fanns redan vid det medeltida universite
tet i Paris liksom i Nederländerna. I Leuven tillhörde de nordiska 
studenterna exempelvis i mitten av 1400-talet den Holländska natio
nen. På närmare håll, i tid och rum, fanns studerandenationer också 
vid de nordtyska universiteten, från vilka influenser har ansetts kunna 
spåras i de första uppsaliensiska nationsstadgorna.29 Säkert förekom 
ett sådant internationellt inflytande. Det är emellertid viktigt att 
stryka under att i ett samhälle som var uppbyggt av korporationer -
stånd, skrån, gillen, byalag, hushåll - och där individens plats i sam
hället bestämdes av tillhörigheten till den ena eller andra gemenska
pen, var skapandet av landskapssammanslutningarna och den mer 
fasta organiseringen i nationer ett naturligt steg att ta. 

Aven om organisationsformen hade en lång tradition inom uni
versitetsvärlden och hade många paralleller inom andra delar av sam
hället, så upplevdes Uppsalastudenternas sammanslutningar som ett 
hot av universitetsledningen. Den grundläggande orsaken var natur
ligtvis att de inte på något självklart sätt var underställda varken uni
versitetsadministrationen eller professorerna. Det är inte svårt att 
finna paralleller till universitetsledningens skepsis mot autonoma or
ganisationer inom andra samhällssfärer i svenskt 1600-tal. Det sam-

28 Odat fragmentariska stadgar § 7-8, tryckta i original och svensk översättning i 
Västmanlands-Dala nations Festskrift, 1936, s. 28. 

29 Cnattingius 1946, s. 27 ff; Samzelius 1950, s. 19. 
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hällsorganisatoriska program som genomdrevs under första hälften av 
seklet innebar att ordningarna för härader, städer, gillen och skrån 
reformerades och ställdes under statens vakande öga. Organisationer
nas verksamhetsformer homogeniserades och den patriarkala relatio
nen stärktes. 

I sin historik över Uppsala universitet påpekar Claes Annerstedt 
träffande att universitetsledningen betraktade nationerna som en "art 
av icke-legitimerade förbindelser inom en föga disciplinerad massa av 
orolig ungdom".30 Den patriarkala relationen saknades eller kanske 
snarare: den var av fel sort. Den kampanj som från konsistoriet fördes 
mot pennalismen bör tolkas ur detta perspektiv. Mer än våldet i sig 
var det sannolikt den omständighet att de som slog inte hade någon 
patriarkal rätt att bestraffa, som främst upprörde sinnena. 

Också på ett annat sätt, menade man i konsistoriet, tenderade 

nationerna att urholka professorernas auktoritet. Genom att hänvisa 
till vad som skett vid de tyska universiteten, fruktades att de kunde 
komma att dra studenter från professorernas inkomstbringande pri-
vatundervisning.31 Några belägg finns visserligen inte för att någon 
undervisning vid denna tid bedrevs vid nationerna, blotta misstanken 
att så skedde eller kunde komma att ske var emellertid nog. 

Som en följd av kritiken förbjöds "coneventicula nationalis" i 1655 
års universitetskonstitutioner.32 Senare forskare har diskuterat om 
förbudet riktades mot nationsverksamheten som sådan eller enbart 
mot konventiklarna, det vill säga gästabuden.33 Med tanke på den 
viktiga roll som cornut- och pennalölen liksom de vid denna tid 
fortfarande relativt fåtaliga och småskaliga nationskonventen spelade 
för korporationernas sammanhållning och inre liv, var emellertid den 
sannolika följden av åtgärden densamma oavsett tolkning; nationer
nas fortsatta existens var hotad. 

Samtidigt som nationernas verksamhet motarbetades instiftade 
universitetet en egen fattigkassa, vilken bör ses som ett försök att er-

30 Annerstedt 1908, s. 26. 
31 AKP 13/111650, 20/9 1654 bd 18 -.4; Annerstedt 1909, s. 238. 
32 Universitetskonstitutioner 1655, kap. XXIII § 17, Schybergsson 1918. 
33 Floren 1989, s. 28 
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sätta den sociala verksamhet nationskassorna hade bedrivit.34 Aven 
om fattigkassan möjligtvis kunde ta över nationernas sociala funk

tion, skapades emellertid ingen alternativ organisation som försäk
rade studenterna en grupptillhörighet. Genom den samtidigt refor
merade depositionen togs steget ur tidigare gemenskaper. Genom 
förbudet mot nationerna hade universitetsledningen stängt dörren till 
de sammanslutningar som fungerat socialt ordningsskapande för stu
dentgruppen. Något alternativ hade man inte erbjudit. Kanske hade 
man hoppats på att kretsar, liksom i Köpenhamn, skulle uppstå kring 
de olika professorerna och deras privatlektioner. Några spår av sådana 
kollegier finns emellertid inte. Förbudet och frånvaron av realistiska 
alternativ ledde istället till konflikter. 

Striden om studentnationerna 
Universitetsordningen år 1655 tonade ner depositionens karnevaleska 
karaktär och förbjöd nationerna. Omedelbart efter det att den annon
serats på universitetets anslagstavla ströks de förhatliga paragraferna 
över och tavlan revs ned.35 De följande åren blev oroliga med många 
fall av skadegörelse och kollektiva upptåg bland studenterna. I 
november 1656 spreds uppmaningar till nattliga möten för att protes
tera mot de nya reglerna. Vid ett av dessa uppträdde en student från 
universitetet i Dorpat, där nationsväsendet sades blomstra. Han ut
tryckte sin stora sorg över det sätt på vilket den forna studentfriheten 

hade beskurits och förtrampats i Uppsala.36 

Trots protesterna försökte universitetsledningen driva igenom be
slutet. I januari 1656 meddelade rektor seniorerna att de skulle avkrä
vas sluträkning för sina kassor.37 Senare under våren inställde sig 
kuratorerna från samtliga femton då aktiva nationer i konsistoriet. 
Missnöjet var uppenbart och den öppna protesten inte långt borta. 
Svaren var undvikande, flera av kuratorerna hävdade att deras nation 

341655 års universitetskonstitutioner kap XXIV § 9, Schybergsson 1918. 
35 AKP 14/111655, bd 18:4. 
36 AKP 5/111656, bd 18:5. 
37 AKP 16/11656, bd 18:4. 
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inte haft någon kassa eller att däri inte fanns några medel att redo
visa. Ostgöta nations kurator förmådde inte tygla sina känslor. Spe
fullt undrade han hur han skulle kunna göra räkning för kassan, när 

inte landskapet fick sammankallas. Ett inpass som ledde till att han 
genast fördes till universitetets fängelse.38 

Förbudet fick aldrig någon verklig kraft. Nationerna fortsatte att 
skriva in recentiorer, uppfostra dem och som en man ställa upp för en 
landsman i nöd. I konsistoriet grep exempelvis Andreas Amnestadius 
landsmän år 1661 in för att genomdriva en förlikning mellan honom 
och fadern till den unga kvinna som han belägrat och gjort med 
barn.39 Aret därefter anklagades två västmanlänningar för överfall på 
en borgare klockan tre på natten. Båda försvarade sina sena vanor 
med att de roat sig på Västmanlands-Dala nations konvent.40 

Universitetsledningen insåg förbudsvägens omöjlighet och ändrade 

taktik. Istället för att förbjuda sammanslutningarna försökte man att 
integrera dem som delar av universitetet. Redan i ett rektorsprogram 
från 1629 hade nationsinspektorer omtalats. Rektor lät då meddela 
studenterna att dessa skulle "övervaka Edra studier och Edert leverne, 
under vilkas ledning I från fördärvade seder kunnen höja Eder till ett 
lyckligare liv".41 En patriarkal relation, liknande den som rådde i 
Köpenhamn mellan professor och studentkorporation, skulle således 
skapas. Några inspektörer tillsattes dock inte vid detta tillfälle. 

Längre hade man kommit vid Abo akademi. Redan år 1643, det vill 
säga tre år efter grundandet, hade professorer tillsatts att övervaka 
nationsverksamheten.42 Är 1662 föreslog återigen rektor vid Uppsala 
universitet, Olof Rudbeck, liknande åtgärder. I ett brev till universi
tetskanslern skrev han att 

38 AKP 21/5 1656, bd 18:4. 
39 AKP 29/5 1661, bd 18:6. Gudrun Andersson har diskuterat liknande fall där stu

denter i sedlighetsmål, genom den starka korporativa gemenskapen, ges goda möjlig
heter att fria sig från åtalet, Andersson 1997. 

40 AKP 8/5,14/5 1662, bd 18:6. 
41 Citerat efter Samzelius 1950, s. 54. Försök att på likande sätt övervaka studenter

nas organisationer förekom redan vid de medeltida universiteten, se Geremek 1987, 
s. 150. 

42 Klinge 1988, s. 291. 
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rektor en gång var termin och decani en gång var månad kalla ett eller 
två landskap tillhopa i sänder, inquirera på deras studier och leverne, 
låta dem se att de äro komne från skolans träldom till akademiens fri
het, intet att hava frihet i odygdens övning, utan där hava frihet att söka 
bli och kallas vad rätta människor, det är Guds beläte, som bestod i vis
dom och förstånd.43 

Istället för att vara oroshärdar skulle nationerna göras till instrument 
för övervakning och kontroll. 1663 diskuterade konsistoriet frågan 
mer i detalj och beslutade att tillsätta inspektörer som 

åtminstone två gånger om året convocera dem [landsmännen], förnim
ma deras progress i studierna och moribus samt admonera vad de finna 
nödigt och veta om ett och annat som därtill länder konsistorio referera 
om så efterfrågat varder.44 

Ar 1667 diskuterade konsistoriet åter nationssammanslutningarna. 
Efter förslag från filosofiska fakultetens dekanus gjordes de obligato
riska för alla ofrälse studerande vid akademin. Sammanslutningarnas 
verksamhet reglerades också mer noga. Två landskap om året skulle 
hållas, vilka inspektorn sammankallade och vid vilka ingen förtäring 
fick förekomma. Seniorerna skulle väljas vid dessa landskap. Vid 
kandidaturen skulle hänsyn inte i första hand tas till deras år vid aka
demin, utan snarare deras "goda kvaliteter och skickliga leverne". 
Liksom 1663 uppmanades inspektörerna att övervaka studenternas 
leverne och studier samt meddela konsistoriet om de saker som var av 
sådan vikt att de inte kunde korrigeras på landskapet.45 

De första inspektörerna förordnades av konsistoriet. Efter några år 
började dock nationerna att föreslå vem av professorerna de ville se 
som inspektor.46 Kring sekelskiftet 1700 hade det blivit allmän praxis 
att inspektorsval anställdes i nationen för att sedan konfirmeras av 
konsistoriet.47 

43 AKP 15/11662, bd 18:6. Olof Rudbecks brev till Magnus Gabriel de la Gardie, av 
utgivaren daterat till dec. 1661 - jan. 1662, Annerstedt 1893. 

44 AKP 14/11663, bd 18 :6. 
45 AKP 17/4 1667, bd 18:7. 
46 Annerstedt 1908, s. 103. 
47 Nilsson 1982, s. 23. 
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Obligatoriet kom också att gälla i Lund, där emellertid nationerna 
redan från början förefaller ha valt sina inspektörer. Där liksom i 
Köpenhamn, hade studenterna vid ankomsten haft för vana att välja 
en av professorerna som övervakare av sina studier. Sannolikt var det 

detta "elevens fria val av patron" som spillde över till att också gälla 
inspektorsvalet.48 

Liksom efter de nya konstitutionerna 1655, följde en rad oroligheter 
bland Uppsalas studenter på besluten 1663 och 1667. Annerstedt kon
staterar att 

Det är rätt eget, att just detta officiella erkännande av landskapen, som 
var avsett att sammanknyta bandet mellan myndigheterna och ung
domen samt inverka lugnande på den senare, tvärtom i första ögon
blicket förde en viss upphetsning i sinnena.49 

Det officiella erkännandet skedde emellertid till priset av en förlorad 

självständighet och en förändring av den tidigare hierarkiska ord
ningen mellan recentiorer och seniorer, ett pris studenterna uppen
barligen inte var villiga att betala. De nya inspektörerna hade också 
uppenbara problem med att vinna respekt och auktoritet i nationerna. 
Då inspektor för Södermanlands nation, professor Ljung, kallade 
landsmännen till sammankomst hösten 1663 för att "förhöra vars och 
ens kondition och flit i studierna", saknades tre av landskapets senio
rer. Inspektorn lät saken bero, men seniorerna oroades över att de 
kunde ha baktalats på landskapsmötet. Senare under hösten tog de 
sig före att på traditionellt sätt driva gäck med några noviser. För
utom att de överöste de nyanlända med skymfningar och slag, ankla
gades dessa för att ha "sagt professor Ljung vilka som var de största 
fyllhundarna i landskapet". Inför konsistoriet försvarade en av senio
rerna, Johan Julinus, dessa pennalistiska praktiker med att "i hela 
societeten vara sådan vexation av ålder familiar och vanlig".50 

Men det var den gamla ordningen som Johan Julinus åberopade, 
den som aldrig accepterats av universitetsledningen. Konsistoriet såg 

48 Rosén 1968, s. 251. 
49 Annerstedt 1908, s. 74. 
50 AKP 7/111663, bd 18 : 6. 
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allvarligt på det inträffade och samtliga tre seniorer relegerades från 
universitetet på mellan ett halvår och ett år.51 Ärendet var dock inte 
avslutat med detta. Inför avfärden från staden i november samma år 
höll Södermanlands nation, i strid med de nyligen antagna ordning
arna, ett konvent utan att först ha fått inspektörs tillåtelse.52 På av
resedagen samlades en stor skara studenter - främst från de dömdas 
eget landskap men också närkingar, östgötar, värmlänningar och 
stockholmare slöt upp - för att till häst och till fots, i samlad tropp 
följa de tre ur staden alltmedan de frikostigt saluterade med revolvrar 
och gevär.53 

Händelsen skakade konsistoriet och gav eko ända upp i statsled
ningen. Universitetskanslern beordrade en noggrann rannsakning, 
vilken avslutades strax före jul samma år. Domarna var milda. För
utom att Johan Julinus dömdes till dryga böter och två andra söder-
manlänningar till relegation, slapp de övriga undan med smärre bö

ter.54 

Missnöjet fortsatte emellertid att gry. Knappt två år senare utbröt 
åter öppna konflikter. Juletiden år 1665 gick en skara maskerade stu
denter till angrepp mot rektors gård. Porten bröts sönder och kasta
des ned på den tillfrusna ån. Rop skallade för ett bevarande av stu
dentfriheten.55 Under de närmaste åren fortsatte oroligheterna. Tidvis 
tog de en sådan omfattning att militära styrkor förlades till staden 
och rektors hus ständigt stod under bevakning.56 Efter omfattande 
studentoroligheter under vintermarknaden 1667, restes kravet också 
från stadens magistrat och landshövdingen att något radikalt måste 
göras för att stoppa bråken. 

Konsistoriet beslutade att förvisa de skyldiga.57 Frågan fördes 
emellertid vidare till regeringen, vilken med tanke på de oroliga 
tiderna ansåg domen vara för mild. Konsistoriet uppmanades därför 

51 AKP 18/111663, bd 18:6. 

52 AKP 9/12 1663, bd 18:6. 

53 AKP 25/111663, bd 18:6. 

54 AKP 24/2 1664, bd 18:7. 
55 Bilagor till konsistoriets protokoll 22-23/12 1665 samt 17-22/11666, AKP bd 18 :j. 

56 AKP 27/2 1667, bd 18:8; Annerstedt 1908, s. 103. 

5/ AKP 4/2-6/2 1667, bd 18 :8. 
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att skärpa straffen till dödsdomar, vilket också skedde.58 De dömda 
benådades emellertid senare i hovrätten och straffen förvandlades till 
livstids relegation.59 

Aret efter uppträdandena stärktes universitetsvaktens befogenheter 

och myndighet.60 Sannolikt hade den striktare övervakningen och de 
hårda straffen en avskräckande effekt. Under 1660-talets sista år och 
under det fortsatta århundradet omtalades inga mer omfattande oro
ligheter som på något mer direkt sätt kan kopplas till reformeringen 
av nationsväsendet. Däremot, vilket Lars Geswind visar i sitt bidrag, 
var läget långt ifrån lugnt i staden. Dessutom förekom konflikter i 
den mindre skalan mellan enskilda inspektörer och nationernas 
landsmän, vilka visar att förändringen hade svårt att riktigt få fäste. 
Då kalmariterna 1671 hos konsistoriet begärde att få professor Arrhe-
nius till inspektor, tvekade han på grund av det motstånd som tidi
gare mött honom från vissa landsmän. Han tillträdde dock med för
behållet att de skulle förhålla sig "skicklige och hövlige emot honom". 
Uppenbarligen blev det si och så med det vördnadsfulla uppträdan
det. Drygt två månader senare begärde han att bli befriad från 
inspektoratet och erbjöd sig att istället ta sig an Roslags nation.61 

Den disciplinerande nationen 
Genom tillsättningen av inspektörerna hade en patriarkal relation 
etablerats mellan universitetet och studentkorporationerna. Natio
nerna hade blivit en del av universitetsorganisationen och kunde som 
sådan användas som ett redskap för att förbättra studenternas discip
lin. Redan under de oroliga åren på 1660-talet kallade rektor till sig 
seniorer och kuratorer från landskapen och uppmanade dem att de 
skulle se till så att deras respektive landsmän besinnade sig.62 Att 
genom sådana sammanträden förmedla universitetsledningens bud-

AKP 16/2 1667, bd 18:8. 
59 AKP 17/3 1667, bd 18 :8. 
60 Se Lars Geschwinds bidrag i denna volym. 
61 AKP 1/3,10/5 1671, bd 18 :9. 
62 AKP 13/12 1665, bd 18 :6. 
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STUIDJENT OF H7PSA]LA„ cOMiirö FJROM FTUBtlC LECTUÄES. 

De hierarkiska forhållandena inom studentgruppen markerades också genom 
klädseln. Här en student iförd pennalens typiska attribut, slokhatten och slängkap
pan, från det slutande iyoo-talet. Ur E. D. Clarke, Travels in various countries of 
Europé, Asia andAfrica. Part the third, Scandinavia, London 1809. 
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skap till studenterna förekom sedan regelbundet under 1600-talets 
slut och under det följande århundradet.63 

Åtminstone vissa av inspektörerna grep sig nitiskt an sina över
vakningsuppgifter. 1669 klagade Västmanlands-Dala nations inspek
tor, Olof Rudbeck över några landsmän "som intet gör annat än förer 
ett elakt leverne vid akademin, dricker och fyller sig". Konsistoriet be
slutade att skriva till deras föräldrar och be dem komma och hämta 
sina odugliga söner. I detta sammanhang diskuterades också vilka 
möjligheter inspektor hade att utesluta studenter ur landskapen. Man 
menade att inspektorn borde ha en sådan rättighet, men att ärendet 
alltid först måste konfereras med konsistoriet.64 

I nationsprotokollen, som från och med slutet av 1600-talet finns 
bevarade för flera nationer, framstår inspektorn som en tydlig länk 
mellan konsistoriet och studenterna. Kungens, kanslerns och konsisi-
toriets skrivelser lästes upp på landskapen och inspektor uppmanade 
studenterna att rätta sig därefter. Ofta riktade han också allmänna 
uppmaningar till landsmännen om att föra ett sedligt och allvarsamt 
leverne. 

Under senare delen av 1600-talet och 1700-talet byggdes ett verita
belt övervakningsmaskineri upp vid nationerna. Den traditionella 
hierarkin inom studentkorporationen kom att utnyttjas i discipline
rande syfte. Ar 1698 uppmanade inspektorn över Västmanlands-Dala 
nation, Jesper Svedberg, kuratorerna att kontrollera hur landsmännen 
skötte sig i kyrkan. Eventuella överträdelser skulle genast rapporteras 
till honom. Samtidigt uppmanades seniorerna att övervaka de nytill
komna så att de inte "ägna sig åt utsvävningar utan betänka varför de 
kommit till akademin och så snart som möjligt göra sitt snilleval".65 

Övervakningen formaliserades så att var och en av seniorerna hade 
uppsikt över två till tre recentiorer under deras tre första studieår. 
Fann de något att anmärka mot uppmanades de att genast meddela 
inspektor. Ar 1738 kunde inspektor Grönvall nöjt konstatera att över
vakningen fungerade och att den var en god informationskälla när det 

63 Se exempelvis VDNP 23/10 1692, 17/3 1693, 20/10 1694, vol. U 1115b. 17/3 1730, 

28/2 1733, vol. U 1115c, UUB. 

64 AKP 7/4 1669, bd 18 :8. 
65 VDNP 12/12 1698, vol. U 1115b, UUB. 

26 



gällde att ge studenterna intyg och testimonium från deras tid vid 
akademin.66 

Studenter som misskötte sig rapporterades till inspektor som 
kunde ta upp saken i konsistoriet, men nationerna hade också egna 
bestraffningsmedel. Vid missnöje med en landsmans uppträdande 
skedde i första hand enskild tillrättavisning av kurator eller i grövre 
fall av inspektor.67 I vissa fall diskuterades också enskilda landsmäns 
uppträdanden vid landskapssammankomsterna. Ar 1700 uteslöts ex
empelvis Johan Malmberg ur Västmanlands-Dala nation sedan han 
överfallit och slagit en landsman.68 Ar 1718 dömdes en ung landsman 
som varit inblandad i ett "oanständigt slagsmål" och dessutom ute
blivit från landskapet, till att i kurators närvaro undergå kroppslig 
bestraffning i sin kammare.69 

Den tidigare så hårt kritiserade kamratfostran, pennalismen, blev 
således rumsren och en tillgång för universitetet när man fick möjlig
het att övervaka att det var de rätta normerna som överfördes från 
senior till recentior. Våld och kroppsbestraffningar kunde också ac
cepteras om de skedde på initiativ av den som hade rätt att bestraffa, 
det vill säga de skulle ske med inspektörs goda minne och under vad 
som sågs som ordnade former. 

En liknande förändring skedde av universitetsledningens syn på 
nationernas konvent och gästabud. Genom att nationerna gjordes 
obligatoriska, organiserades om och fick förändrade uppgifter mins
kade de traditionella gästabudens betydelse, det vill säga de som fun
gerat som markörer av den enskilde landsmannens förändrade status: 
cornutöl, pennalölen etc. Istället blev det allt viktigare att genom 
ståtliga konvent glorifiera nationen och markera dess plats i såväl uni
versitetets som stadens liv. 

1640- och 1650-talens konvent där bröd och skorpor bjöds som 
tilltugg till öl och brännvin kan därför inte mäta sig med 1680- och 
1690-talets festligheter som ofta varade i flera dagar, där mat bjöds i 

66 VDNP 1/5 1738, vol. U 1115c, UUB. 
67 Constitutiones nationis ... 1700, §§17, 19; landskapskonstitutioner 1759, kap 6 

§ 12, vol. U 1110a, UUB. 
68 VDNP 28/2 1700, vol. U 1115b, UUB. 
69 VDNP 7/4, 26/4 1718, vol. U 1115b, UUB. 
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överflöd, musiken larmade och inbjudna förnäma gäster blandade sig 

med landsmännen. Ar 1689 spenderade exempelvis Västmanlands-
Dala nation 960 daler kopparmynt ur nationskassan på mat, dryck 
och musik till ett konvent som varade i dagarna tre. Tidens um
gängesseder speglas i räkenskaperna från konventet under rubriken 

sönderslaget: 130 ölglas, 10 vinglas, 11 vinremmare, 7 flaskor. Kulmen 
nåddes tio år senare då ett konvent vid samma nation, med ett flertal 
inbjudna förnäma gäster från stiftet, kostade nationskassan nära 1.100 
daler kopparmynt.70 

Konventet 1695 kom att bli det sista vid Västmanlands-Dala na
tion, och vid de övriga nationerna gick traditionen ett liknande öde 
till mötes.711 det övriga samhället riktades under denna tid allt högre 
röster mot sådant spenderande. Under 1600-talets slut och i början av 
1700-talet proklamerades den ena förordningen efter den andra mot 
överdåd och överflöd.72 Politiken hade stöd hos universitetsledningen 
där man dessutom ansåg att riskerna för ett moraliskt förfall var up
penbara om konventen ohämmat fick fortgå.73 

Konventens upphörande innebar att nationernas ekonomi blev mer 
stabil. Detta medförde bland annat att kuratorerna under 1700-talet 
kunde erhålla en viss ekonomisk ersättning för sina sysslor. Vaktmäs
tare anställdes dessutom vid vissa nationer, vilka övertog de enklare 
sysslor som noviser och recentiorer tidigare utfört som en del av sin 
prövotid. Med nationernas förbättrade ekonomi ökade också deras 
roll som kreditgivare till landsmännen.74 Relativt stora summor ur 
nationskassan avsattes dessutom till "pius usus" — välgörande ända
mål. Studenter från andra nationer, borgare, bönder och präster från 
hembygden men också individer utan direkt anknytning till nationen, 
begärde och fick ekonomiskt stöd. Dessa allmosor är sannolikt inte i 
första hand att betrakta som ett utslag av filantropi eller ett utvecklat 
socialt medvetande. Syftet var snarare detsamma som med de ståtliga 

70 Räkenskaper 1648-1713, vol. U 1130a, UUB. 
71 Annerstedt 1914, s. 595 f, omtalar emellertid att enstaka konvent fortfarande av

hölls vid andra nationer under 1700-talet, vilket dock väckte konsistoriets misshag. 
72 Revera 1984, s. 117. 
73 AKP 3/6 1683, bd 18:16. Annerstedt 1909, s. 401 f. 
74 Västmanlands-Dala nations räkenskapsbok 1715-1760, vol. U 1130b, UUB. 
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konventen, det vill säga att skänka ära åt nationen. Och denna gång 
på ett sätt som, ur tidens sätt att se, snarare stärkte än urholkade 
landsmännens moral. 

Den förbättrade ekonomin kom också inspektor till del. Sedan 
Västmanlands-Dala nationskassa återhämtat sig efter konventet 1695 
förärades inspektor Rudbeck 1697 två pokaler, till ett värde av drygt 
300 daler kopparmynt.75 Liksom vid de övriga nationerna i Uppsala, 
liksom i Abo och Lund, blev det under 1700-talet en länge bevarad 
tradition att förära inspektor en sådan ynnest vart tredje eller vart 
fjärde år. Samtidigt som nationen genom gåvor till behövande 
markerade sin position visavi det övriga samhället, strök gåvorna till 
inspektor under det patriarkala band som rådde mellan landsmännen 
och universitetet. 

På 1640-talet hade universitetsledningens kritik av nationerna 
främst gällt pennalismen och gästabuden. Professorerna hade också 
fruktat att nationssammanslutningarna skulle konkurrera med deras 
privata seminarier. Precis som den patriarkala omorganiseringen för
ändrade universitetsledningens syn på kamratfostran och gästabud så 
förvandlades nationsundervisningen från hot till möjlighet. Fram till 
1800-talets senare del — då studierna blev mer yrkesinriktade och 
seminarieundervisning vann insteg - bedrevs undervisningen vid aka
demin som föreläsningar och avgiftsbelagda privata kollegier hemma 
hos professorerna.76 Under 1600-talets slut och halvtannat sekel 
framåt kom emellertid de så kallade nationsdisputationerna i såväl 
Uppsala som Lund att bli ett viktigt komplement till dessa undervis
ningsformer. 

Förutom att nationerna blev ett redskap för att förbättra studen
ternas "mores" och civilisera deras liv och leverne, kom de således att 

också ta aktiv del i undervisningen. I ett kungligt brev år 1733 påpeka
des därför den betydelse studentnationerna hade, inte bara "för en 
god ordnings hållande" utan också för "ungdomens förkovran i 
vetenskaperne".77 

75 Räkenskapsbok 1648-1713, vol. U 1130 UUB. 
76 Lindroth 1977, s. 157 ff. 
77 Kungl Maj:ts brev om nationsföreningarna 9/3 1733, publicerat i Annerstedt 1912. 

29 



Att undervisningen blev en viktig del av nationernas verksamhet, 

samspelade med andra viktiga förändringar av deras inre liv. Redan 
vid mitten av 1600-talet hade universitetsledningen reformerat de
positionen och slagit fast att antal år vid akademin inte borde vara 
tillräckligt för att avancera till senior eller kurator. I slutet av århund
radet hade depositionen förbjudits och vid mitten av 1700-talet inför
des istället kunskapskrav på dem som skulle accepteras som landsmän 
eller från noviser ville avancera till recentiorer.78 1803 förklarade 
Västmanlands-Dala nations inspektor Daniel Boethius att recentior-
examen var ett bra sätt att kontrollera så att de unga landsmännen 
kunde tillgodogöra sig undervisningen vid universitetet. I samtliga 
landskap upphörde sedan dessa examina under 1830-talet sedan en 
mer noggrann kontroll av studenternas förkunskaper börjat tillämpas 
vid universitetet.79 

Delaktig i det akademiska samfundet och i nationen blev man så
ledes vid 1700-talets mitt på grundval av sina visade kunskaper och 
intellektuella förmåga inte genom gästabud eller mystiska riter. En 
utveckling från rit till merit som speglar samhällets modernisering 
och sekularisering. 

Statsbyggande och studentkultur 
Moderniseringen av den statliga administrationen under 1600- och 
1700-talen ledde till en ökad efterfrågan på utbildade ämbetsmän. 
Tillväxten av de skandinaviska universiteten illustrerar utvecklingen. 
Att universiteten växte och antalet studenter ökade innebar också att 

nya former av studentgemenskaper uppstod. Nationsväsendet i Upp
sala hade äldre rötter, men fick en ny och fastare organisation vid 
mitten av 1600-talet. Landskapens koppling till depositionens invig-
ningsrit, deras interna hierarki samt den betydelse gästabud, kamrat-

781 stadgarna 1757 har uppvaktningskyldigheten ersatts av den obligatoriska över
vakningen från seniorernas sida. I ett tillägg tio år senare finns noggranna föreskrifter 
om nationsexamen, vol. U 1110a, UUB. 

79 Svensson 1950, s. 189. Se även diskussionen VDNP 4/3 1837, vol. U 1115I1, UUB. 
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fostran spelade för dess inre liv speglar viktiga drag av den traditio
nella studentkulturen. 

I motstats till de kollegier som bildades av studenterna vid Köpen
hamns universitet fanns inget organisatoriskt band mellan nationerna 
och universitetet. Frånvaron av en sådan patriarkal relation oroade 
universitetsledningen. Den kritik som akademiska konsistoriet och 
professorerna riktade mot nationernas gästabud, pennalism och 
undervisning kan föras tillbaka på denna grundläggande fruktan. 
Man hade ingen möjlighet att styra landskapssammanslutningarna 
och de som styrde dem tycktes själva ha tagit sig rätt därtill. När en 
patriarkal relation väl etablerats mellan universitetsledning och natio
ner tystnade kritiken. Nationerna förvandlades från ett hinder till en 
resurs för att övervaka och disciplinera studenterna. De interna be
straffningarna fanns kvar liksom gästabuden, men sågs inte längre 
som något problem. Från slutet av 1600-talet kom nationerna dess
utom att spela en viktig roll i undervisningen. 

Den patriarkala relationen till universitetet innebar att studentkul
turen förändrades. Mindre vikt kom att läggas vid de gästabud som 
markerade individuella statusförändringar. Först konventen sedan 
välgörenheten, vilka syftade till att glorifiera nationen och universitet 
i det omgivande samhällets ögon, blev viktigare. Kamratfostran 
handlade inte längre i första hand om en inskolning i korporationens 
oskrivna regler, utan om övervakning av att de yngre landsmännen 
förde ett liv som stod i överensstämmelse med universitetets normer. 
Avslutningsvis förändrades också hierarkin inom nationen från att 
uteslutande ha varit uppbyggd kring antal år vid akademin till att ta 
större hänsyn till individernas meriter och dygder. 

Studenternas vardagsliv förändrades och förändringen pekar på 
allmänna drag i stormaktstidens samhällsutveckling. Statens starkare 
vilja till kontroll och därmed också rädslan för fristående organisatio
ner, går igen i utvecklingen vid universitetet. På liknande sätt är 
"tämjandet" av nationerna ett exempel på den svenska statsmaktens 
förmåga att återanvända traditionella sammanslutningar för sina egna 
syften. Tjänstemän skulle utbildas som passade in i ämbetsmaskine-
riet. Studenterna måste därför anpassas såväl när det gällde uppfö
rande, studieflit och studieinriktning. Nationerna blev ett medel för 
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att nå detta mål. Förändringen skedde inte utan motstånd och 

konflikter. Vad som av en sentida betraktare kan ses som en naturlig 
modernisering och civilisering av sociala relationer och umgänges
former, var istället resultat av en segsliten kamp mellan stormakts
tidens studenter och universitetsledningen. 
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