


Förord 

Henrik Ågren 

När jag som yngre spelade i Sörmlands-Närkes nationsorkester 
Hornboskapen var jag med om en händelse som ledde till en mycket 
frostig relation mellan orkestern och Gästrike-Hälsinge nation, i 
synnerhet från vår sida. Bakgrunden var att personalen på GH hade 
fått för sig att några hornboskapare i samband med en studentorkes-
terfest hade rökt hasch på deras damtoalett. (I själva verket hade de 
tänt rökelsetoppar, vilket kanske inte var så lyckat, men i vilket fall 
som helst inte brottsligt.) 

Några dagar senare fick vi av vår första kurator veta att hennes 
kollega på GH ringt och berättat att Hornboskapen rökt hasch på 
deras nation. Ilskan över att ha blivit falskt anklagade för en så allvar
lig förseelse var stor från vår sida. Vad som gjorde oss mest upprörda 
var dock att GH:s förste kurator inte vänt sig till någon representant 
för orkestern utan till en person som inte hade varit med vid tillfället 
och inte besatt någon ansvarig post inom Hornboskapen. När vi tog 
upp det var han helt oförstående "Men det är väl självklart", sa han, 
"att om en snärking gör något på vår nation, tar jag inte upp det med 
honom, utan ringer Kerstin [vår första kurator] så att hon får veta hur 
hennes nationsmedlemmar beter sig". Tanken att nationernas kura
torer hade en övervakande funktion och att våra handlingar inte var 
vår privatsak var ny för oss, men tydligen "självklar" för GH:s förste 
kurator. 

Motiven till hans inställning är egentligen okända för mig, men 
med tanke på att han var en ledande person inom nationsväsendet är 
det väl rimligt att anta att han ville göra så mycket som möjligt av 
nationernas betydelse i studentlivet. Om nationerna är viktiga sam
manslutningar är en förste kurator en viktig person. I sitt handlande 
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hade han i så fall, förmodligen omedvetet, stöd i en gammal tradi

tion. Från 1600-talet och långt in på 1800-talet hade nämligen kura
torer och inspektörer ett övervakande ansvar för landsmännens bete
ende. Dessutom kunde nationernas sammankomster (landskapen) vid 
behov fungera som enklare domstolar, där studenterna dömdes för 
småförseelser de hade begått. Nationerna var med andra ord en del i 
universitetets övervakning av varje students uppförande. 

Nationernas ansvar täckte även andra områden. Inofficiell under
visning, med seminarier och interna examinationer för att förbereda 

studenterna för de riktiga examinationerna, ingick i verksamheten. 
Ännu viktigare var att nationerna också hade en social funktion, både 
som festföreningar och som garanter för den ekonomiska och sociala 
tryggheten. Medlemmar som kommit på obestånd kunde låna pengar 
från nationen, men man får heller inte glömma den mer svårmätbara 
betydelsen i att ha ett garanterat kamratskap för den som flyttat 
hemifrån till en främmande stad. Dessa sistnämnda funktioner är ju 
utmärkande för nationerna än idag, låt vara att de inte längre är lika 
viktiga för alla studenter. Det som skiljer dagens nationer från då
tidens är alltså främst att de senare hade mycket större inflytande och 
betydelse i varje students liv. På 1600- eller 1700-talet hade det inte 
varit märkvärdigt om en oegentlighet begången av en student rappor
terades till nationsledningen. 

Såtillvida skilde sig nationerna inte från andra samtida samman
slutningar. I det äldre svenska samhället var individen i högre grad än 
idag underordnad gruppen. Tillhörigheten, men också underord
ningen, i ett kollektiv var en viktig del av samhällets organisering. De 
svenska studentnationerna brukar sägas vara inspirerade av student
föreningar i Paris, vilket säkert delvis är sant. Vad man då glömmer 
är dock att liknande sammanslutningar fanns inom andra samhälls-
sfärer i Sverige och sågs som en naturlig del av hur ett samhälle var 
uppbyggt: hantverksskrån, byalag, köpmannagillen med mera. I dessa 
var sammanhållningen, men också underordningen under en intern 
auktoritet, central. Svenska studenter behövde inte åka till Paris för 
att få inspiration till sina nationer. När de bildades i början av 1600-
talet passade de in i en etablerad samhällsordning. 

Till skillnad från andra liknande sammanslutningar har nationerna 
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överlevt det moderna samhällets framväxt och finns kvar än idag. 
Den individualisering av de sociala relationerna som kom med in
dustrialism och liberalism gick inte spårlöst förbi studenterna. Redan 
i slutet av 1700-talet började nationsväsendet ifrågasättas. De kritiska 
rösterna vände sig bland annat mot att indelningen i nationer ska
pade murar mellan studenterna. Det väsentliga var inte om någon var 
östgöte, smålänning eller hälsing utan att han var student i Uppsala, 
menade man. Under denna tid bildades också nya föreningar, som 
gick över både studentnationsgränsen och, vilket kanske är än mer 
anmärkningsvärt, gränsen mellan det akademiska och det borgerliga 
Uppsala. Ett nytt samhälle, som ifrågasatte och sprängde gamla so
ciala band, var på väg att växa fram. 

Nationsfrågan löstes genom en kompromiss. Ar 1849 bildades 
Uppsala studentkår som ett samarbetsorgan för alla Uppsalas studen
ter. Nationerna överlevde, men kompletterades med en gemensam 
överorganisation. Under senare år har såväl kårens som nationernas 
roll kommit att ifrågasättas. Medlemsobligatoriet för studenter ses av 
många som otidsenligt och stridande mot individens rätt att slippa 
vara tvångsansluten till en organisation. An så länge har dock de 
praktiska fördelarna med obligatoriet visat sig vara för tungt vägande 
för att det ska avskaffas. Därmed lever det förmoderna samhällets 
organisationsform kvar bland Uppsalas studenter. Moderniseringen 
har visserligen gjort att nationerna normalt inte fyller den genomgri
pande roll de en gång gjort, men de fungerar fortfarande som en ser
vice, och för många också som en identifikationspunkt under stu
denttiden. Uppenbarligen finns det också människor som saknar en 
tid då nationen inte bara var en kamratförening, utan också en över
het. 

Ett resultat av nationernas nya roll inom studentlivet är att de mer 
och mer kommit att förknippas med oansvarigt och sorglöst festande. 
Tyvärr präglar det också bilden av studentlivets historia. Mycket av 
det som har skrivits om studenter förr har varit nostalgiska betraktel
ser där den personliga upplevelsen och de romantiska hågkomsterna 
står i centrum. I ett längre perspektiv och med en vidare ram inbjuder 
dock Uppsalas studentliv till mycket intressanta studier i historia. 
Studenternas liv, tankar och förhållande till andra människor ger 
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perspektiv både på den samtid de levde i och på mänskligt beteende i 
allmänhet. Därför är det roligt att ge ut en skrift där tre historiker 
utifrån egen forskning presenterar uppsatser som tillsammans utgör 
en sammanhållen, men ändå varierad beskrivning av Uppsalastuden
terna och det övriga samhället från 1600-talets början till 1800-talets 
mitt. 

Det är långt ifrån någon idyllisk bild som möter oss. Studenterna 
framstår som både engagerade och självmedvetna, på gott och ont. 
Deras kamp för självbestämmande, plats i tillvaron och respekt från 
omvärlden får dem ibland att framstå som brutala och hämndlystna, 
ibland som snobbiga och självgoda. I en jämförelse med dagens sam
hälle påminner dåtidens studenter mer om Hells Ängels (eller snarare 
den bild av Hells Ängels media ger oss) än om sina moderna efterträ
dare vid universiteten. Förhoppningsvis kan det verka uppfriskande i 
kontrast till idealiserade bilder av unga, glada framtidsmän. Däremot 
är syftet inte att fördöma den klassiske Uppsalastudenten. Studenter
nas beteende var ett resultat av den situation de befann sig i. Även när 
de framstår som osympatiska i våra ögon är det inte säkert att de så
tillvida skilde sig vare sig från andra människor i det samhälle de 
levde i, eller från unga män i en osäker social position i alla samhäl
len. Just för att studenterna alltid varit en speciell grupp i förhållande 
till samhället i övrigt, men samtidigt på många sätt också representa
tiva för det samhället, är de så givande att skriva och läsa historiska 
betraktelser om. 
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