


Att utmana ordningsmakten — 
stadsvakt och studenter 
under 1600-talet 

Lars Geschwind 

Universitetet, staden och studenterna 

Det moderna västerländska polisväsendet skapades under den första 
delen av 1800-talet. Framväxten av ett polissystem som skulle upp
rätthålla ordning och lugn samt förebygga och bekämpa brottslighet 
har tolkats som ett svar på det behov som uppkom att disciplinera 
och kontrollera den snabbt växande underklassen. Det var rädslan för 
social oro som var den drivande faktorn, skräcken att missnöjet skulle 
ta sig våldsamma, omstörtande uttryck.1 Såväl social oro som ord
ningsmakt fanns dock redan tidigare. Den här artikeln skildrar hur 
polisens föregångare - vaktmästaren och hans drängar - försökte 
kontrollera studenter under 1600-talet. Det handlar om mötet mellan 
en våldsam ungdomlig kultur och den disciplinerande makt vars 
uppgift var att kontrollera den. 

De svenska universiteten hade, liksom sina utländska förebilder, en 
självständig ställning i samhället. Redan de första medeltida universi
teten utrustades med rätten att döma de egna medlemmarna, och det 
ingick i den frihet som gav akademierna ett ansenligt självstyre. Uni
versitetens privilegier innebar juridisk och social självständighet mot 
det övriga samhället men också ekonomiska fördelar. Dessa, exem
pelvis befrielse från att betala skatt och inkvartera soldater vid krig, 
innebar dock avundsjuka från städernas borgerskap och ledde tidvis 

1 Horgby 1986, s. 97. 
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till irriterade förhållanden mellan stad och universitet. Stadsstyrelsen 

menade att universitetets medlemmar lika väl kunde tillhöra stadens 
jurisdiktion och inte utgöra en stad i staden. Även från statens sida 
gjordes ansatser att begränsa universitetets självstyre, framförallt be
träffande domsrätten. I Sverige var den akademiska jurisdiktionen 
föremål för debatt redan på 1600-talet men behölls fram till mitten av 
1800-talet. Vid det laget betraktades den av många som föråldrad, 
som en feodal rest i det kapitalistiska samhället.2 

De svenska universiteten styrdes av sina professorer som tillsam
mans utgjorde det akademiska konsistoriet. De ansvarade för aka
demins angelägenheter när det gällde förvaltning, ekonomi och 
rättsfrågor. Detta förutom att professorerna givetvis var ålagda 
undervisning och forskning. Av antalet konsistoriemöten att döma 
hade dåtidens professorer en ansenlig arbetsbörda att bära, vilket för 
övrigt var ett argument som flitigt användes av dem som ville avskaffa 
den akademiska jurisdiktionen. Det skulle, menade man, vara bättre 
om professorerna fick koncentrera sig på sin undervisning istället för 
att ägna så mycket tid åt administration och rannsakning av bråkiga 

studenter.3 

Trots den stora arbetsbelastning den akademiska självständigheten 
innebar var inte professorerna villiga att släppa ansvaret ifrån sig. 
Framförallt betonade de att universitetets rättsutövning omfattade 
mer än den strikt juridiska aspekten. Professorerna var även an
svariga för studenternas fostran till vuxna män. I vidare mening 
skulle pojkarna utbildas och prepareras för de sociala roller de sedan 
förväntades spela. Professorerna var därför viktiga för studenterna. 
De var ett slags ställföreträdande fäder som skulle hålla uppsikt över 
ungdomarna. Fadersväldet och den uppfostran som därtill hörde 
ansågs av jurisdiktionens försvarare vara avhängig universitetets sta
tus som rättslig korporation. Om de förlorade rätten att rannsaka 
och döma studenternas oegentligheter försvårades den fostrande 
uppgiften, menade professorerna. Eftersom de dömde efter allmän 
lag och möjligheterna fanns att överklaga till hovrätten var det dess-

2 Se t.ex. Segerstedt 1971, s. 33#". 
3 Eriksson 1998, s. 2off. 
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utom onödigt att avskaffa den då rättssäkerheten aldrig var i fara.4 

Professorernas uppgifter var således omfattande och ansvarsfulla, 
inte minst som fadersgestalter och uppfostrare. Den patriarkala om
sorgen ser man även tydligt i inspektorsväsendet som skapades vid 
universiteten under 1600-talet. Den professor som utsågs till student
nationens inspektor skulle vara som en far för sina studenter. För
utom de lärda mödorna skulle han lära dem att föra sig och bli lag
lydiga medlemmar av samhället. Dessutom skulle han hjälpa dem att 
knyta nödvändiga band för den framtida karriären som präst eller 
ämbetsman i den statliga förvaltningen.5 Det finns stora likheter med 
den sociala kontroll och uppfostran som Christina Florin och Ulla 
Johansson redogjort för beträffande det svenska läroverket kring förra 
sekelskiftet. Lärare och skolledning hade där motsvarande uppgifter 
som universitetets professorer. I bägge fallen handlade det om att 
forma en klass, även i betydelsen samhällsklass. De unga män som 
samlades vid akademier respektive läroverk för att genomgå utbild
ning utgjorde den kommande elit som skulle styra landet.6 

"Avstyra all farlig flock" — vakthållningen i 
universitetsstäderna 

Det förindustriella samhället var uppbyggt av kollektiva enheter, 
korporationer med ett visst mått av självstyre i likhet med universite
ten. Varje by och stadsborgerskap hade sina egna instanser att skipa 
rättvisa i.7 När statens makt stärktes under 1500- och 1600-talen för
ändrades dock förhållandena en del.8 Den lokala självstyrelsen mins
kade och byråkratisering och professionalisering kom alltmer att 
prägla rättsväsende och förvaltning. I städerna betydde det bland 
annat att borgmästare och rådmän fick högre utbildning än tidigare. 
Samtidigt avskildes de från borgerskapet som tidigare själva styrt 
städerna. Att sitta i stadsstyrelsen blev ett avlönat ämbete istället för 

4 Eriksson 1998, s. 2^ff. 

5 Strömberg 1996, s. 122L 

6 Florin öcjohansson 1993, kap. 1, s. 94ff. 

7 Lindström 1991, s. 13. 

8 Österberg 1987; Nilsson 1990. 
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ett ambulerande förtroendeuppdrag.9 I denna statsbildningsprocess 

med utbyggnad och utveckling av förvaltning och rättsväsende är det 
också angeläget att fråga sig vilken ställning den lokala ordnings
makten, eller med ett modernt ord - polisväsendet - hade. Ordning 
och harmoni var tidens honnörsord och man försökte från statens 
sida på olika sätt disciplinera och civilisera undersåtarna.10 Men hur 
påverkade det ordningsmakten i lokalsamhällena, särskilt sådana där 
andelen unga män var stor, som universitetsstäder? 

Under 1600-talets första hälft skedde en omfattande utvidgning av 
det svenska högre utbildningsväsendet. Den svenska kronan tillsköt 
resurser för att utbilda präster och andra ämbetsmän till den växande 
förvaltningen. Detta medförde en drastisk ökning av antalet studen
ter.11 Detta befolkningstillskott fick också konsekvenser för livet i 
universitetsstäderna och följdriktigt ser man i källmaterialet allt fler 
mål som rör brott mot ordningen under den här tiden.12 De var av 
skiftande art, allt från enstaka studenter som kommit ihop sig på kro
gen till de "grassationer"13 och nattvandringar som stora följen av stu
denter kunde vara inblandade i. 

Just dessa kollektiva manifestationers betydelse för ungdomarnas 
gruppsammanhållning har uppmärksammats av tidigare forskning. 
Olika typer av narrfester, maskeradupptåg eller helt enkelt fönster
krossande, höga rop eller skjutande var ingredienser i dessa studenters 
sökande efter självbild och kollektiv identitet. Gemensamma upptåg 
och många gånger våldsamma uppträden mot andra stadsbor ingick i 
skapandet av kollektiva normer och ledde till sammanhållning och 
broderskap.14 Elittänkande och ett överdrivet bevakande av den egna 
hedern var kännetecken som studenterna delade med andra ung-

9 Se t.ex. Ericsson 1988. 
10 Ödman 1995, s. 261. 
11 Strömberg 1996, s. 37-47. 
12 Det källmaterial som avses är främst det akademiska konsistoriets protokoll där 

universitetets alla angelägenheter i stort och smått behandlas. 
13 Ordet grassation kommer från latinets grassor som betyder svärma, ströva om

kring, fara fram våldsamt, Ahlberg/Lundqvist/Sörbom Latinsk - svensk ordbok, upp
slagsordet grassor. 

14 Mazo Karras 1997. 
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domsgrupper, exempelvis hantverkargesäller.15 Studenterna strävade 
efter att ta rummet i besittning och att behärska stadens offentliga 
platser. När någon försökte hindra dem uppstod konflikter. 

Bråkiga studenter påverkade även resten av staden. Borgarna var 
som sagt avundsjuka på akademins privilegier, men också beroende 
av dess medlemmar som hyresgäster, köpare av varor och kunder på 
krogar och källare. Inte minst studenternas drickande innebar in
komster för borgerskapet. En gemensam faktor i näst intill alla 
brottmål studenterna är inblandade i är nämligen alkoholintaget.16 

Grassationer och nattliga upptåg började som regel med ett rejält 
festande hos någon i gruppen eller på någon krog. 

Det var enligt överhetens påbud förbjudet att bli sittande på krogar 
och källare efter klockan nio på kvällen. Om natten skulle det vara 
tyst och lugnt i staden. Den regeln verkar dock ha stannat på pappe
ret då en återkommande konflikt mellan stadens styrelse och akade
miska konsistoriet var just krogarnas öppettider. Det fanns ett para
doxalt drag i stadens inställning. Borgarna ville ha öppet så länge som 
möjligt för att kunna utskänka sina starka drycker och därigenom få 
maximal förtjänst. Men samtidigt krävde de att akademin höll bättre 
uppsikt över studenterna som om nätterna slog sönder deras fönster 
och bultade på deras dörrar. Konsistoriet svarade att det var omöjligt 
att kontrollera studenterna så länge krogarna var tillgängliga långt in 
på natten. Professorerna menade att det fanns ett direkt samband 
mellan öppettider och buller på gatorna. Om krogarna och källarna 
stängde i tid skulle problemen inte uppstå. Tillgången till alkohol 
sent på kvällarna och nätterna var själva orsaken till oron i städerna, 
hävdade de.17 

En tvistefråga som var intimt förknippad med krogarna och 
drickandet gällde ansvaret för vakthållningen. Hur skulle man kom-

15 Mitterauer 1991, s. 233f. 
16 Drickandets betydelse för tidigmodern manlig samvaro har uppmärksammats av 

ett flertal forskare. Se t.ex. Magnusson 1988, s. 3i2ff; Roper 1994, s. nof; Spierenburg 

I998' 17 Riktigt så enkel tycks dock inte verkligheten ha varit beskaffad. I själva verket var 
det ganska lätt att få tag på öl, vin och brännvin på nätterna. Det fanns många borgare 
som var beredda att sälja till studenterna. Vanligen skickades en dräng eller en novis 
att förskaffa dryckerna. 
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ma till rätta med dessa berusade studenter som utgjorde ett ständigt 
hot mot friden i staden? I de privilegier som utfärdades för Uppsala 
universitet, men som kom att gälla för alla svenska stormaktstida 
universitet, fanns stadgat att man skulle ha en egen vaktmästare med 
underställda vaktdrängar. Vaktens uppgifter var att hålla ordning på 
gator och torg och ingripa mot dem som störde ordningen. Därtill 
var akademin anmodad att inrätta ett eget häkte där förövarna skulle 
förvaras under utredning och förhör. Stadens styrelse saknade således 
inte bara befogenheter att rannsaka och döma akademins medlem
mar, även själva gripandet och förvaringen av brottslingarna skulle 
ske i universitetets egen regi. 

Under 1600-talets första hälft hade få svenska städer någon ordnad 
vakthållning. Länge var det borgarna själva som turades om att pat
rullera staden. Men det saknades för den skull inte stökiga ungdomar 
bland den borgerliga delen av befolkningen. Det visar flera fall från 

källmaterialet. Den 15 januari 1640 exempelvis, kom akademivakt
mästaren inför konsistoriet och klagade över "borgarfolket" som förde 
"oljud eller annat buller" i staden och sedan dessutom skyllde på 
studenterna. Trots att vaktmästaren påpekat detta för borgmästarna 
hade borgarna förblivit "onäpsta".18 

När universitetskanslern var på besök året efter förklarade rektor 
hur han upplevde situationen: 

han [vakten] är ett önskligt medel till att förtaga oljud i staden, och att 
vakten går flitigt omkring om nättertid, och när de finna någon av stu
denterna som annorlunda sig förhålla, än dem bör på gatan, så leda de 
dem in uti fängelse, och sedan bliva de efter sin brott straffade. Men gå 
här guldsmedsmästersvenner, eller andra gesäller uti staden, de må 
passera fritt, de ingen talar, eller må tala dem till. 

Kanslern föreslog att rektor skulle tala med borgmästarna om saken 
och med landshövdingens assistans se över dessa problem. Bägge 
jurisdiktionerna borde ha varsin ordningsmakt som kunde ingripa vid 
larm och oväsen i staden.19 

18 AKP Uppsala 15/11640. 
19 AKP Uppsala 29/111641. 
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Borgerskapet i Uppsala byggde under 1640-talet ett vakthus på 
torget med hälsning från borgmästarna till konsistoriet att akademins 
vaktmästare kunde få en nyckel dit om han i gentjänst spärrade in de 
borgare som störde nattfriden. Konsistoriets medlemmar var dock 
måttligt intresserade av att bidra med den tjänsten. De tyckte det var 
orimligt nog att endast akademin skulle hålla vakt och inte staden. 
Att akademivakten dessutom skulle ta hand om störande element 
utanför universitetet syntes väl fräckt av borgmästarna att begära. 
Professorerna beslutade därför att vakten skulle överlämna gripna 
bråkmakare till borgmästaren "och han må göra av dem, vad honom 
bäst synes". Vid samma tillfälle beviljades vaktmästaren nya bardisa-
ner20 eftersom de förra var sönderslagna igen.21 Passager som denna 
antyder att vakterna hade en hel del att bestyra. De slet bokstavligt 
talat ut sina vapen. 

Efter hand stärktes kontrollen även från det borgerliga hållet. I 
december 1647 diskuterades i konsistoriet en begäran från borgmäs
tare och råd att vakterna skulle hjälpa varandra, för att komma till 
rätta med "det tumult och oskick som sker på gatorna". Professorerna 
tyckte att det verkade klokt med ett visst samarbete, men betonade 
också att vaktstyrkorna skulle "antasta" sina respektive ungdomar. 
Principen blev tills vidare att stad och universitet skulle bidra med 
lika många vakter som skulle gå varannan natt. Vaktlokaler an
skaffades på Stora torget.22 

Vakthållningen i staden diskuterades flitigt av akademins och sta
dens respektive ledning. På olika sätt försökte parterna förbättra vak
tens situation och ordningen i staden. I de nya universitetskonstitu
tioner som kom 1655 slogs fast att "vardera jurisdiktionen må hava sin 
egen vakt och vaktmästare". Viktigast av vaktens uppgifter var att 
"hämma allt nattrop och grassationer, avstyra all farlig flock och sam-
nad och fasttaga dem, som förföra sig på andras hus och fönster". De 
skulle också se till att krogar och källare var tomma efter klockan nio 
på kvällen och ange dem som skjutit i staden. Arbetet började under 

20 Bardisan var ett stångvapen avsett för stöt. Vapnet kännetecknas av att dess 
klinga är omgiven av två, i regel symmetriskt formade, uppåtsvängda vingar. 

21 AKP Uppsala 10/3 1641. 
22 AKP Uppsala 8/12 1647. 
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vinterhalvåret (1/10-1/4) klockan sju på kvällen och avslutades 
klockan fyra på morgonen. Under sommarhalvåret började man istäl
let klockan nio på kvällen. Vakten skulle inte understiga sex personer 
på någon sida. Vaktmästarna skulle då alternera patrulleringen av 
gator och torg tillsammans med tre vaktdrängar ur vardera jurisdik-
tionen. Resten skulle bemanna vakthuset och utgöra förstärkning.23 

Ett problem var vart de tillfångatagna skulle förpassas. För att 
kunna försvara och behålla jurisdiktionen påpekade rektorn vid Upp
sala universitet att ett häkte (carcer) måste byggas. Vid ringa förseel
ser kunde man väl "stoppa honom uti ett hål", men vad skulle man ta 
sig till om större brott begicks och förövaren behövde spärras in en 
längre tid?24 Omsider byggdes ett häkte som dock inte tycks ha varit 
någon säker förvaringsplats. Vid otaliga tillfällen kan man läsa om 
rymningar från "prubban", som den kallades. Det framgår också att 
vakterna inte alltid skötte vakthållningen på bästa sätt. Vaktmästare 
och vaktdrängar anklagas ofta för fylleri och ibland verkar rena 
dryckesgillena hållits i häktesbyggnaden, där vakter, fångar och besö
kande skålade och skrålade.25 

Akademiska konsistoriet bevakade medlemmarnas rätt att dömas 
av sina egna och det gällde även tillfångatagande och inspärrning. 
Om stadsvakten tog någon student på natten skulle denne omedel
bart morgonen därefter överlämnas till akademins vaktmästare. Det 
fanns även begränsningar i de respektive vaktstyrkornas vilja att in
gripa vid oroligheter i staden. Om bråkmakarna inte tillhörde "rätt" 
korporation — stad respektive universitet — fanns det heller ingen an
ledning att lägga sig i, menade man.26 Det är därför inte överraskande 
att professorerna var upprörda över borgarnas förslag till kronan att 
det skulle tillsättas en övervaktmästare i staden, med makt över de 
bägge korporationernas vaktmästare. Förutom irritation över att bor
garna "hemligen" skulle framföra detta önskemål vid riksdagen, utan 
att först vidtala rektor och konsistorium, ansåg konsistoriet det knap-

23 Schybergson 1918, s. 34f. 
24 AKP Uppsala 1/12 1641. 
25 Akademins häkte låg där nuvarande restaurant Domtrappkällaren ligger. 
26 AKP Äbo 12/71640 där detta problem behandlades. 
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past nödvändigt att inrätta ett sådant ämbete. Istället borde borgarna 
förbättra sin egen vakt, påpekade universitetets ledning.27 

Vakt och studenter i konflikt 
Akademivaktens främsta uppgift var att hålla ordning i staden vad 
akademins medlemmar anbelangade. Men inför universitetets profes
sorer i akademiska konsistoriet fungerade vaktmästaren även som en 
sorts allmän åklagare. Målen rubriceras ofta som "vaktmästarens be
svär emot ..." I många rannsakade ordningsfrågor där studenter var 
inblandade fanns således vaktmästaren och hans drängar närvarande 
som sakförare. Att de lyckats fånga och inspärra fridstörarna var så att 
säga själva anledningen till att det blev ett fall för akademiska konsis
toriet och deras ingripanden i konflikter i staden är därmed även 
grunden för det viktigaste källmaterialet - akademiska konsistoriets 
protokoll. Deras arbete var emellertid långtifrån friktionsfritt. Vi skall 
titta närmare på några tillfällen när vakten hamnade i svårigheter. 
Det handlar om vaktens sammanstötningar med den grupp de var 
tillsatta att kontrollera och övervaka - studenterna. Vaktens kon
flikter med studenter och andra ungdomar i städerna var av flera slag. 
Det vanligaste var att vaktens ingripanden försvårades. Av dem som 
blev arresterade gick nämligen, då som nu, långtifrån alla med 
frivilligt. Med ett modernt språkbruk skulle det kallas "våldsamt 
motstånd mot tjänsteman". 

Våldsamt motstånd 

En majnatt i Uppsala år 1647 mötte den patrullerande vakten två stu
denter med dragna värjor på en gata. Då det var förbjudet att blotta 
värjan om man inte var hotad begärde vakten att få beslagta värjorna 
och gå med pojkarna till rektor. Många sådana enklare disciplinfrågor 
kunde lösas omedelbart genom rektors ingripande. Ett besök hos 
honom fungerade som ett slags underrätt där enklare ärenden kunde 

27 AKP Uppsala 14/2 1649. 
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få sin ände och svårare förberedas inför behandling i konsistoriet. 
Dessa studenter accepterade att följa med till rektor men ville inte 
släppa ifrån sig värjorna som de då fick behålla. När sällskapet gått en 
bit ändrade sig dock den ena studenten. Han vägrade gå till rektor 

och ville gå hem i stället. Vaktmästaren slog då sitt "spanska rör"28 i 
huvudet på honom och vaktknekten försökte ta hans värja. Efter en 
tids ytterligare tumult övermannades den motsträvige studenten som 
avslutade med att hota vakten: "Rättskaffens studenter står mig bi" 
ropade han, viss om uppbackning från sina kamrater vid ett senare 
tillfälle.29 Han fick böta för grassation, för att han drog svärdet och 
för att han "ville kiva med vakten". Han skulle också ersätta vakt-
drängens sönderbrutna bardisan och sitta fyra dagar i häkte. Den 
andre studenten, som förhållit sig passiv mot vakterna, fick böta för 
värjan som han också miste.30 

Studentens sista rop var inte något tomt hot. Vid många tillfällen 
var studentsolidariteten stark och man tvekade inte att bistå studenter 
som hotades av arrestering eller annan fara. Ar 1646 anklagade vakt
mästaren i Uppsala fyra studenter för att de mellan 11 och 12 på kväl
len "gått grassatim" i staden, beväpnade med dart31 och påk. En var 
även utklädd med ett stort rött skägg. När vakten arresterat dessa fyra 
och var på väg till häktet kom två andra studenter ut ur en port och 
frågade: "ären I studenter säger, så vilja vi komma eder till hjälp". 
Därefter började de kalla vakten vid fula namn och manade dem att 
komma och slåss. Vilket vakten också gjorde, med resultatet att de 
först gripna studenterna sprang sin kos. Det fanns dock vittnen till 
det hela och därför kunde alla de inblandade studenterna buras in i 
universitetets häkte.32 

Vaktens svårigheter att utöva makt och studenternas gemenskap 
blir tydlig en gång när vaktmästaren anklagar två studenter för att de 
slagit vakten. Det började med att en östgötsk student ropade på ga
tan vid sextiden på kvällen. Vakten gick då efter honom och frågade 

28 Det spanska röret var en spatserkäpp tillverkad av rottingpalm. 
29 AKP Uppsala 28/5 1647. 
30 AKP Uppsala 30/5 1647. 
31 Darten var ett kort svärd med spets. 
32 AKP Uppsala 25/111646. 
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varför han skrek. När han inte fick någon förklaring började han föra 
honom till häktet. När de kommit en bit på väg, under visst palaver, 
kom en mängd studenter som hört bråket ut från ett hus. De fritog 
östgöten och började slåss med vaktdrängarna. En vaktdräng fick 
hugg på munnen så att han blödde. Därefter gick studenterna om
kring i staden och skröt om hur de hade föst vakterna i ån och "basat" 
dem.3' 1 den efterföljande rannsakningen "befanns i sanning vara, att 
de slagits med vakten som privilegierad var [...] och alltså förgripit 
sig uti Academins jurisdiktion". De blev därför visade till prubban, 
"ty en sådan petulantia (fräckhet) kan ingalunda ostraffad bliva".34 

Att angripa vakten var ett allvarligt brott. Konsistoriet inskärpte 
gång på gång att vakten var privilegierad och därmed utrustad med 
befogenheter att ingripa. Att försvåra hans ämbetsutövning och göra 
motstånd vid arresteringar var även ett angrepp på den akademiska 
jurisdiktionen. Men vaktens ställning som ordningsmakt med vålds
monopol var inte självklar för studenterna. Universitetets ledning 
strävade efter att öka vaktens auktoritet men mötte motstånd i prak-

33 AKP Uppsala 17/11642. 
34 AKP Uppsala 19/11642. 
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tiken. I december 1640 besvärade sig vaktmästaren över studenten 
Johannes Salomonis Wermelandus som först skrikit och fört oljud på 
natten, sedan gjort motstånd vid gripandet, ränt värjan i vaktmästa
rens krage och kallat honom för skälm. Studenten nekade inte till 
anklagelsen men sade sig inte känna till vaktmästarens privilegier. 
Om han vetat om dem skulle han inte ha agerat som han gjorde.35 

Denne värmländske students eventuella kännedom om vaktens privi
legier är okänd för oss. Det är fullt möjligt att han talade sanning 
men det kan också vara ett sätt att försvara sig inför rätten. Att stu
denterna i exemplet ovan skröt om hur de hade "basat" vakten tyder 
på att åtminstone en del av den studerande ungdomen visste om 
vaktens uppgifter och privilegier, men kanske just därför såg det som 
en utmaning att ge sig på den. Att basa vakten var något som gav 
respekt bland studenterna lika väl som det innebar konflikter med 
överheten. 

Riktade attacker mot vakten 

Vaktens ingripanden kunde medföra motstånd från ungdomarnas 
sida. De vägrade följa med om de arresterades eller försvårade på 
andra sätt vaktens maktutövning genom okvädinsord eller hot om 
hämndaktioner, inte sällan med förstärkning från andra studenter. 
Men det fanns även tillfällen då vaktmästaren och hans drängar själva 
var föremålet för attacken. Ordningsmakten blev bland annat mål
tavla för verbala angrepp, som då studenten Andreas Hult fick böta 
för grassation och för att ha kallat vakten för falskhundar.36 Många 
gånger stannade det vid sådana här verbala angrepp, men ibland gick 
man längre, med stenkastning exempelvis. Vid det svenska universi
tetet i Dorpat verkar överfall på vakter ha varit vanliga. Där var även 
soldaterna föremål för studenternas angrepp. Kaptenen Måns Mår
tensson kom inför konsistoriet och klagade hur garnisonen återigen 
angripits av studenter, såväl svenska som tyska, och hur den kungliga 

35 AKP Uppsala 16/12 1640. 

36 AKP Uppsala 31/11645; 28/5 1647. 
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vakten attackerades med stenar. Om inte något gjordes hotade han 
med att underrätta ståthållaren.37 

Vissa studenter verkar ha haft ett ont öga till vakten. Uppsala
studenten Jacob Duvall är ett exempel på detta. Två konsistoriemöten 
i rad under hösten 1643 anklagades han av vaktmästaren. Första 
gången menade vaktmästaren att Duvall eggat sin bror och en annan 
person att slå honom. Studenten nekade och slapp undan med en 
varning.38 Vid det andra tillfället hade Duvall "gått grassatim", ropat 
och skällt på vakten. Den gången fick han böta 12 daler koppar
mynt.39 Det kan ju vara en upplevd oförrätt som kan ligga bakom en 
sådan animositet, att de två inte gillade varandra personligen. Men 
det kan också vara så att studenten såg vakten som en provokation i 
den roll han representerade. Att studenterna hunsade och trakasse
rade vakten kan förklaras med att det var en del av studentkulturen. 
Det var ett sätt att manifestera sin kollektiva heder mot en utsedd 

"motståndare". Möjligen var vakten provocerande då han i sina upp
gifter hade att begränsa studenternas rörelsefrihet. Betydelsefullt var 
nog också att dessa ordningens upprätthållare var av låg rang. Stu
denterna visade tydligt att de inte accepterade att låta sig styras av 
dem. 

Hämndaktioner 

Det förindustriella samhällets sociala liv präglades av några speciella 
omständigheter. En sådan var den intensiva, nästan desperata strävan 
att hämnas oförrätter. Dåtidens uppfattning om heder och ära är 
förklaringen till beteendet. Det var socialt sett nödvändigt att agera 
då man blivit skymfad, i annat fall var den personliga äran i fara. 
Utan ära var man också utanför samhällets gemenskap. Man kan säga 
att en social död väntade.40 Det existerade en vedergällningskultur 

37 AKP Dorpat 22/6 1638. 
38 AKP Uppsala 23/8 1643. 
39 AKP Uppsala 13/9 1643. Bötesbeloppet motsvarar 12 dagsverken för en gruvarbe

tare eller priset på 3 tunnor öl. 
40 Frevert 1998, s. 41. 
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där varje framstöt följdes av en motstöt, som Pierre Bourdieu har 
uttryckt det.41 Forskare som har analyserat denna våldsamma kultur 
menar att varje ny motstöt innebar en upptrappning av våldet där 
nästa steg i processen var väl känt av dåtidens slagskämpar. Kon
flikterna började som regel med en händelse som uppfattades som 

ärekränkande. För människorna i 1600-talets samhälle var tillvaron 
ett ständigt iakttagande av omgivningens signaler. En illa utförd 
hälsning, en icke återgäldad skål eller kanske någon kommentar var 
tillräckligt för att reagera. Svaret kunde bli ett verbalt angrepp som 
sedan övergick i handgripligheter. Vedergällningen följde alltså inte 
den mosaiska principen "öga för öga, tand för tand". I stället var 
våldet, i våra ögon, orimligt eskalerande, där en liten incident i 
slutänden kunde leda till blodbad.42 

Den 9 december 1676 kungjorde rektorn vid Uppsala universitet för 
konsistoriet att ett stort upplopp skett i staden. Vaktmästaren hade 
arresterat dem han känt igen och som han fått tag på. Gripandet 
hade dock försvårats av att flera inblandade studenter hade flytt sta
den, dessutom hade ett flertal varit maskerade vid upploppet. Bak
grunden var följande: En student vid namn Dijkman var på väg att 
besöka sina vänner. Han var utklädd, bland annat med ett lösskägg. 
När han mötte vakten blev han stoppad och avplockad sitt lösskägg. 
Dijkman krävde det tillbaka, men när det inte rönte någon framgång 
hotade han att ta med sig "alla studenter" och ta tillbaka det med 
våld. Innan han, skägglös, gick därifrån varnade han en vaktdräng för 
att gå vakt den natten: "Jag råder dig gå inte mera dit, ty det lär lukta 
bränt horn, i natt skall du veta blir något av."43 

Dijkman fortsatte sedan iväg till sina kamrater och drack tillsam
mans med dem innan de på kvällen gick ut i staden för att "spela", 
som han sade i sitt vittnesmål. Konsistoriet ställde många frågor till 
studenterna om de hade varit förklädda eller utstyrda på något sätt. 
Dijkman menade att varken han själv eller någon annan i hans säll
skap hade varit det. Däremot vittnade flera av studenterna att de mött 

41 Bourdieu 1993. 
42 Se t.ex. Geschwind 1998; Loetz 1998, s. 269^ Liliequist 1999. 
43 AKP Uppsala 30/5 1677. 
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förklädda män på torget som hade tvingat med dem under hot. När 
förhören fortsatte visade det sig att en student som hette Jacob Mur
man varit anförare och ledare för gruppen. Han hade emellertid flytt 
staden så rannsakningen drog ut på tiden. Den långsamma under
sökningen av upploppet visade trots allt att en stor grupp studenter 
varit inblandade i attacker på vakthuset som man vandaliserade. 
Dessutom hade de gått lös på rådstugan med stenar och störar och 
hotat vakten med värjor och puffertar.44 

Detta "upplopp" visar att det fanns anledning för vakten att ta stu
denternas hot på allvar. Studenten Dijkman kunde inte acceptera den 
skymf det innebar att bli fråntagen sitt lösskägg, i synnerhet inte av 
en vaktdräng. Under kvällens lopp svetsades gruppen studenter sam
man i takt med att ölet rann ned och så småningom gav man sig iväg 
för att hämnas den nesa studenten blivit utsatt för. Ett angrepp på en 
student var ju ett angrepp på hela studentkollektivet och därför skulle 
alla delta. Vittnesmålen visar emellertid att studentsolidariteten 
kunde vara allt annat än frivillig. Flera av studenterna berättade för 
konsistoriet att de blivit medtvingade. Här finns det emellertid an
ledning att göra en källkritisk anmärkning. Givetvis talade det till 
studenternas fördel i sådana sammanhang som ovan om de kunde 
förklara att de blivit medsläpade av någon, mot sin vilja. För säker
hets skull sades denne vara maskerad till oigenkännlighet, varigenom 
man slapp ange någon annan student. 

Men det finns tecken som tyder på att gemenskapen ibland var 
påtvingad, att några studenter hotade andra och tvingade dem att 
delta mot deras vilja. Studenterna, liksom flera ungdomsgrupper, var 
en mycket heterogen samling individer. Det fanns en social rangord
ning där alla visste sin plats.45 Denna inbördes sociala ordning be
rodde inte så mycket på ståndstillhörighet, om man undantar adels
männen. Det var inte heller åldern som var avgörande när studen
terna skiktade sig. Snarare var det en social ålder, i studenternas fall 
antal år vid universitetet. Under det första året, pennalåret, var man 
utsatt för en mängd påhopp från de äldre studenterna, men därefter 

44 AKP Uppsala 9/12 1676, 20/12 1676, 21/2 1677, 2^5 I^77-
45 Mitterauer 1991, s. 235. 
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avancerade man på studenternas rangskala.46 Det var dock inte bra att 
stanna för länge vid akademin, och definitivt inte att gifta sig och 
skaffa familj innan man var klar med sina studier. Akademiska kon
sistoriet diskuterade ibland vad man skulle göra med de "gamla, gifta 

karlar" som uppehöll sig vid akademin och "blamerade" den. Stu
dentlivet var något som hörde ungdomen till.47 

I fallet med det beslagtagna lösskägget kan akademiska konsisto
riet knappast sägas agera med någon större kraft och auktoritet. Som 
redan konstaterats var det svårt att rannsaka ärendet på grund av stu
denternas maskering och det faktum att flera av dem lämnat staden. 
Dessutom var vaktmästaren bortrest ett längre tag, av okänd anled
ning. Utredningen drog därför ut på tiden. Närmare ett år efter det 
inträffade hade man ännu inte kommit fram till någon lösning och då 
tyckte till och med professorerna att saken var "lamt hanterad". In
bördes splittring i konsistoriet innebar dock att upploppet inte kom 
att dömas heller vid det tillfället och därefter verkar fallet ha runnit ut 
i sanden.48 

Vakten var alltså ofta utsatt för hämndaktioner när han förrättade 
sitt ämbete. Ibland var han inte heller säker i sitt eget hem. I juni 1642 
rannsakades en kontrovers mellan vaktmästaren och några adliga stu
denter. Det började med att vaktmästaren ingrep mot några av 
adelsmännens drängar som stod och högg i äppelträdet på doktor 
Vallius tomt. När vaktmästaren sa åt dem att sluta fick han till svar 
ett värjhugg på gärdsgården utanför sin egen dörr. Denna incident 
trodde vaktmästaren själv var orsaken till det inferno som följde. 
Natten därefter fick han nämligen besök utanför sitt hus. Där stod 
den tyske adelsmannen Carl Bönhardt, vars dräng huggit i trädet, 
och några andra och skällde honom för hundsfott49 och manade ut 
honom. Tidigare på kvällen hade vaktmästaren blivit träffad av en 
sten i pannan. När han klagade hos rektor dagen efter fick han inget 

46 Florén 1989, s. 22L Se även Floréns bidrag i denna volym. 
47 Se t.ex. AKP Uppsala 2/12,10/12 1645. 
48 AKP Uppsala 5/9 1677. 
49 Detta var ett av de vanligaste och grövsta okvädinsorden under 1600-talet. Det 

användes endast om män och avser hyndans yttre könsorgan, se Jarrick & Söderberg 

1998, s. 45. 
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stöd. Han bad att rektor skulle lysa konungens fred över honom, men 

inget hände. Förmodligen visste vaktmästaren vad som komma skul
le. Nästa natt stod en hel flock adelsmän utanför vaktmästarens hus, 
och de var inte där i fredliga avsikter. Mellan elva på kvällen och fem 
på morgonen kastade de sten och sköt pistolskott in i hans hus. Där 
befann sig förutom han själv även hans familj som låg och fruktade 
för livet.50 

Den här episoden visar flera saker. För det första är det påfallande 
vilken våldsam vedergällning som genomförs mot vaktmästaren, som 
endast försökt att utöva sitt ämbete. Den höga graden av våld är svår 
att förklara. Det handlar inte om en snabb motstöt utan en formlig 
belägring av vaktmästarens hus och man kan knappast säga att det 
var i tillfällig affekt det genomfördes. Snarare är det en kraftfull och 
tydlig markering att de inte ansåg att vaktmästaren hade något med 
sällskapets angelägenheter att göra. Det är en signal att vakten inte 
skulle lägga sig i vad dessa förnäma herrar tog sig för, och det gällde 
även deras tjänare. För dessa studenter var det också dags att lämna 
akademin. Tidigare under kvällen hade de firat sitt avskedsgästabud 
och det var när festen avslutats som de tågade till vaktmästarens hus. 
Att avsluta tiden i Uppsala med ett besök hos vaktmästaren var nog 
en tanke som verkat allt mer tilltalande under kvällens lopp. 

Akademins jurisdiktion visar också sin oförmåga att kontrollera 
sina adliga studenter. Adelsmännen hade en särställning bland stu
denterna. De slapp exempelvis den pennalistiska initiationsrit (de
positionen) som övriga studenter fick genomlida. Inte heller deltog de 
i studentnationernas regionala gemenskap. Juridiskt hade de enligt 
adelsprivilegierna rätt att dömas av hovrätten. Konsistoriet hävdade 
trots detta sin domsrätt även gentemot adeln, men i praktiken var det 
svårt att ställa dem till svars och än svårare var det att döma dem till 
hårdare straff än böter.511 det här fallet var det till och med besvärligt 
att få dem att komma till konsistoriets förhör. Ingen av universitetets 
utsända hade vågat arrestera de självmedvetna ynglingarna. Universi
tetets utskickade tjänsteman, pedellen, fick en åthutning för att han 

50 AKP Uppsala 22/6 1642. 

51 Thoré 1998, s. 35, 37. 
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varit alltför velig när han skulle gripa några av dem. Även rektor blev 

uppläxad av de andra professorerna för sin undfallenhet i ärendet. 
De inblandade adelsmännen visade gärna sin avsaknad av respekt 

för akademins ledning och betjänte. Bröderna Kurk lät exempelvis 
hälsa att vaktmästaren var en "homo infamis", det vill säga en man 
utan heder. Därför tänkte de inte svara honom eller än mindre stå 
inför rätta. Varken bröderna eller några andra som var med var 
intresserade av något sådant, gjorde de klart. Några av de studenter 
som varit med utanför vaktmästarens hus blev i alla fall arresterade 
och förpassade till häktet, men de högadliga förblev ostraffade.52 

Något ytterligare om den här händelsen står inte att finna i konsisto
rieprotokollen. 

Akademiska konsistoriets flathet inför de adliga studenterna har 
tidigare uppmärksammats.53 Det speciella med det här fallet är att det 
skedde på en egen tjänstemans bekostnad. En tjänsteman som man 
utrustat med privilegier och på olika sätt försökt att stötta i utveck
lingen mot ett statligt våldsmonopol. Man får intrycket att vissa av 
adelsmännen hade en så stark ställning att vaktmästarens auktoritet 
offrades. I sådana mål där vaktmästaren normalt försvarades med 
kraft vågade professorerna inte agera om adelsynglingar var inblan
dade. Till en del fanns ängslan för den makt dessa unga herrar hade 
och det nätverk av förbindelser i rikets styrande kretsar de ingick i. 
Rädslan var dock även av konkret, fysisk art, och efter "uppvisningen" 
vid vaktmästarens hus kan man kanske förstå deras fruktan. Om det 
krävdes tvekade studenterna inte heller att ge sig på universitetets 

ledning. 
Det var viktigt för konsistoriet att behandla uppkomna strider så 

fort som möjligt. Konflikter som inte löstes tenderade att eskalera och 
hämndaktionerna kunde, som vi sett, bli mycket våldsamma. De 
kunde också dra ut på tiden. I november 1683 blossade ytterligare en 
svår konflikt upp mellan studenter och vakt. Det började med att 
vakten attackerats av fyra grasserande studenter när de försökt lugna 
ned dem på gatan. Vakten överöstes med slag, värjhugg och skälls-

S2 AKP Uppsala 22/6 1642. 
i3 Spierenburg 1998, s. 11; Thoré 1998, s. 37. 
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ord.54 Det blev startskottet för en formlig vendetta. Själv drucken 
hämnades vakten några veckor senare på en (annan) student och en 
borgare som var i sällskap. Bägge blev illa tilltygade.55 Anledningen 
till vaktens ingripande var, som så ofta, att de två skrikit och levt 
rövare på gatan. Vakten fick stöd från stadens borgmästare som 
kunde intyga att de bägge faktiskt fört oväsen. Trots denna förmild
rande omständighet ansåg konsistoriet inte att vakternas våld stod i 
proportion till brottet. Straffet blev hårt, dels för övervåldet, dels för 
att de varit berusade i tjänsten. Vaktmästaren dömdes att mista sin 
tjänst och vaktdrängarna fick tre dygns fängelse. Studenten kunde 
dessutom påräkna ersättning för sönderrivna kläder, förstörd peruk 
och ersättning för betald barberarlön.56 Borgarens skador ansågs inte 
styrkta och ledde därför inte till någon ersättning. Vakten proteste
rade efter den här domen och hotade vägra fortsatt tjänstgöring. De 
var trötta på att, som de sade, "var natt gå livlösa och ofta uppbära 
slängar".57 Konsistoriets beskydd var alltså borta då de missbrukat sin 
ställning och hämnats på egen hand, dessutom berusade. När domen 
föll kände sig vakten förrådd av universitetets ledning. 

Den här episoden var emellertid inte slut i och med konsistoriets 
dom. Bland studenterna fanns dem som ruvade på hämnd och en tid 
därefter försökte sexton studenter storma vakthuset, beväpnade med 
värjor och pistoler. När de inte lyckades få ut vaktmästaren hotade de 
honom först till livet och begav sig sedan till universitetets anslags
tavla och satte upp en teckning som föreställde vaktmästaren häng
ande i en galge. Dessa studenter lyckades man identifiera och även 
häkta. Den hotfulla stämningen blev dock för mycket för en av vakt-
drängarna som lämnade in sina nycklar till konsistoriet och förkla
rade att han hellre slutade sin tjänst än förlorade livet.58 Under rann-
sakningen var nämligen studenterna i uppror. Omkring fyrtio stycken 

54 AKP Uppsala 17/111683. 
53 AKP Uppsala 24/111683. 
56 Barberaren hade vårdat de sår som uppkommit vid striden. Denne hade under 

1600-talet många uppgifter av kirurgisk/medicinsk karaktär. Han var därför ett ofta 
förekommande vittne i domstolarna, för att beskriva någon persons skador. 

57 AKP Uppsala 29/111683. 
AKP Uppsala 28/111683. 
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hade stått utanför rektors hus på natten och det gick rykten i staden 

att hundratals studenter skulle storma hans gård.59 

Professorerna diskuterade vad de skulle ta sig till. Vakten var ju 
redan decimerad, på grund av konsistoriets egna ingripande. Det 
märkliga inträffade att professorernas säkerhet äventyrades genom att 
de själva satt vakten ur spel. Man beslutade sig därför för att förstärka 
vakten med timmer- och humlegårdskarlar samt påminna studen
terna om att hennes majestät drottningen inom kort skulle besöka 
staden. Det borde väl lugna dem, ansåg professorerna.60 Om det var 
av rädsla för repressalier eller av andra skäl är oklart, men de inblan
dade studenterna dömdes i alla fall till påfallande milda straff. De fick 
böta för grassationen, våldet och skällsorden men slapp ytterligare 

påföljder.61 

Från att ha varit en smärre skärmytsling mellan vakten och några 
få studenter blev det här fallet något som skakade hela universitetet. 
Vaktens hämnd resulterade i en våldsam vedergällning från studen
ternas sida. Det saknade uppenbarligen betydelse att vaktmästaren 
fråndömdes sin tjänst och vaktdrängarna bötfälldes. Studenternas 
hämndplaner sträckte sig längre än så. De tvekade inte heller att 
manifestera sitt missnöje vid rektors gård när det fanns en risk att 
universitetets ledning skulle ta parti mot dem. Det intressanta här är 
ju också att konsistoriet genom att vara hård mot vakten tappade sitt 
främsta instrument att hålla ordning bland studenterna. Man under
grävde vaktens ställning så pass att den egna säkerheten hotades. 

Vakten - tillgång eller provokation? 
Vaktsysslan var som vi sett en utsatt position i universitetsstäderna. 
Vakthållningen fungerade under 1600-talet knappast så väl som man 
önskade. Mycket talar emellertid för att vakten själv var en av orsa
kerna till det. Ar 1668 utfärdades ett kungligt plakat där vakten togs i 
kungligt hägn och försvar. Om vakten angreps med gevär, värja eller 

59 AKP Uppsala 29/11, 8/12 1683. 
60 AKP Uppsala 29/111683. 
61 AKP Uppsala 26/111684. 
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bössa hade den rätt att, efter obeaktad varning, skjuta angriparen i 
huvudet. Till vakten skulle förordnas nyktra och flitiga män som 
visste att skicka sig och inte "med förtretliga ord" gav andra orsak till 
iver eller skada mot sig. Vakten skulle hjälpa druckna hem och inte 
utsätta de fängslade för något övervåld.62 Formuleringarna skvallrar 
om att vaktens beteende hade betydelse för relationerna till studen
terna. Hämndaktioner från deras sida kunde bero på att vakten miss
skött sitt ämbete genom övervåld eller provokationer. 

I en skrivelse till kungen är borgmästare och råd i Uppsala inne på 
liknande tankar. Man framhöll från stadens sida att borgarna inte 

begick några våldsamma brott och att vakten inte behövdes vad dem 
anbelangade. Orsaken var dock främst ekonomisk. Man ville dra in 
en utgift för det av krigets pålagor tyngda borgerskapet. En skarp 
kritik är även riktad mot akademin. Vakthållningens svårigheter or
sakades av studenternas osedliga leverne, menade stadens styresmän. 
Var och varannan natt gick de omkring i staden och gjorde den ena 
"excessen" efter den andra. Borgarna angav två argument förutom det 
ekonomiska varför vakthållet borde skonas dem. För det första 
menade man att vakten inte fungerade i nuvarande skick. Den hade 
fullt upp med att rädda sitt eget skinn och tvingades ofta hålla sig 
inne i vakthuset. Dessutom gav man uttryck för tanken att vaktens 
själva närvaro var orsaken till oroligheterna. Funnes det ingen vakt att 
provocera skulle många "eljest ligga i sängen".63 

Borgarnas dystra bild av vaktens arbete var nog inte helt obefogad, 
även om man kan misstänka att den var överdriven. Att vakten var en 
provokation styrks av konsistorieprotokollen. Som vi har sett verkar 
den ha varit en ständig "fiende" som studenterna dels saknade respekt 
för, dels utmanade och skymfade. Det verkar också som att vakten var 
maktlös vid större upplopp. Den fåtaliga vakten förmådde inte hålla 
uppsyn över hela staden och då större samlingar av bullrande studenter 
grasserade fanns inte resurser att ingripa. Tjänsterna som vaktmästare 
och vaktdräng verkar inte heller alla gånger ha dragit till sig de mest 
dugliga personerna. I källorna står vakter anklagade för att ha varit 

62 Herdin 1926, s. 58 (not 27). 
63 Städernas skrivelser och besvär, Uppsala 1/5 1677, R5370, RA. 
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berusade och själva suttit på krogen när de borde gått vakt. Vakthåll
ningen i häktet är också ett område där vaktdrängarna synes ha brustit 
i uppmärksamhet. Rymningar var därför mycket vanliga. Vid kon
flikter med studenter möttes vakten ofta av motanklagelser för att ha 
uppträtt illa eller missbrukat sitt ämbete. Genom att vara onödigt pro
vocerande eller hårdhänt ådrog man sig studenternas vrede. Den 
följande berättelsen är mångordigt återgiven, dels för att den visar att 
borgerskapets skrivelse innehöll ett uns av sanning, dels för att den 
visar många av de aspekter som rör den akademiska jurisdiktionen, 
staden, vakten och ungdomarna i universitetsstäder och kan tjäna som 

en sammanfattning av den här studiens problemområden. 

En kväll under vårvintern 1679, samlades en grupp unga män i ett 
hus i Uppsala för att dricka. De flesta var studenter, men även andra 
som inte tillhörde akademin var där. Det var således inte en homogen 
studentgrupp, däremot enbart unga män. Senare på kvällen gick säll
skapet ut, två av dem gick före - kornetten64 Carl Alefelt och friher
ren Carl Bonde. När de andra kom ut möttes de av Alefelt som kom 
springande mot dem med hela vakten efter sig. Han hade, av okänd 
orsak, attackerat en av vaktdrängarna och jagat honom in i vakthuset 
med värjan i högsta hugg. Som avslutning rände han värjan genom 
dörren. 

När de bägge grupperna - vakten, som satt efter Alefelt, och 
dryckeslaget - stod uppställda mot varandra bad vaktmästaren att de 
skulle lugna ned sig. Han riktade sig särskilt till Jacob Murman som 
varit värd tidigare under kvällen och även tycks ha haft en ledarställ
ning i gruppen. Det är för övrigt samme man som även var den dri
vande i konflikten om lösskägget. Murman svarade vaktmästaren 
med att svärande slänga baronens påk in bland vakterna så att den 
träffade en vaktdräng. Därefter gick man till samlad attack mot vak
terna som tvingades retirera mot vakthuset. Studenterna skar dock av 
flyktvägen och då uppstod ytterligare handgemäng. I det läget skick
ade kornetten sin dräng att hämta sina pistoler och gevär. 

64 Kornett var den lägsta officersgraden i kavalleriet, jämförbar med fänrik i andra 
truppslag. 
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Vakten lyckades till slut nå vakthuset och barrikaderade sig. Innan 
de hunnit sätta sig i säkerhet hade emellertid Alefelt fått sina pistoler 
och hunnit ladda dem. Med sitt andra skott träffade han vaktmästa
ren i bröstet. En vaktdräng som kommit på efterkälken fick ett hugg i 
huvudet av Murman innan han kom in i huset. Förföljarna lät sig 
dock inte nöja med det utan hämtade en yxa för att slå in dörren 
med. Alefelt fortsatte också att använda sina skjutvapen. Atta eller 
nio skott gick in genom dörren så att kulorna ven kring de livrädda 
vakterna. När det inte gav önskat resultat klättrade han upp på taket 
och sköt ett skott genom skorstenen så att aska och eld yrde genom 
huset. Hade inte taket varit fruset, menade vaktmästaren i sitt vitt
nesmål, hade förövarna lyft av det och mördat dem allesamman. Så 
småningom tycks striderna ha bedarrat. Den långa belägringen för
klarades av de anklagade med att vakten tagit baronens påk. När de 
fick tillbaka påken lugnade de ned sig, men enligt vittnesmål var det 
oroligt mellan klockan tio på kvällen och klockan ett på natten.65 

Eftersom förövarna tillhörde olika jurisdiktioner rannsakades 
ärendet av två instanser - rådstugurätten och det akademiska konsis
toriet.66 Studenterna, inklusive friherren och hans preceptor rann-

65 AKP Uppsala 27/3 1679; URMA 26/3 1679. 
66 Magistraten erhöll en attest att Murman slutat vid akademin 5/7 1678, URMA 

9/4 1679. 
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sakades av det akademiska konsistoriet. Vi har tidigare sett hur kon

sistoriet hade problem med att behandla mål med våldsamma adels
män. Carl Bonde förhördes i alla fall av professorerna som framförallt 
ville veta varför en sådan förnäm herre umgicks med den beiyktade 
Murman och hans anhang. Bonde svarade att han och hans preceptor 
hade besökt Murman för att titta på en släde som denne köpt vid 
distingsmarknaden. Han verkar inte heller ha spelat någon framträ
dande roll vid belägringen av vakthuset, flera av de inblandade vitt
nade om att han och hans följeslagare höll sig i bakgrunden under 
hela förloppet och dessutom gick iväg under skottlossningen. 

I diskussionerna konsistoriemedlemmarna emellan var alla överens 
om att studenten Löfgren skulle relegeras på livstid medan åsikterna 
gick isär huruvida en annan studerande, Carling, var värd samma 
straff. Orsaken till Löfgrens strängare straff var att detta var andra 
resan för honom. Han var nämligen med även vid Murmans förra 
vaktöverfall. När det gällde friherren var den allmänna meningen i 
konsistoriet att det var preceptorn som skulle bestraffas då han dragit 
sin värja på gatan, varit berusad och framförallt brustit i ansvaret för 
sin discipel. Några av professorerna invände emellertid och tyckte att 
bägge gjort sig förtjänta av straff, åtminstone lindriga. En ville skriva 
till kanslern för att få hjälp av "en starkare arm" när nu tillståndet var 
så oroligt i staden. Men då replikerade en annan att det skulle slå till
baka på dem själva: "Då gravera vi oss själva såsom höll vi ingen 
disciplin." Att begära hjälp från huvudstaden skulle vara ett tecken på 
att man inte kunde kontrollera sina medlemmar. Redan tidigare hade 
det akademiska självstyret ifrågasatts och förslag lagts att man skulle 
föras till stadens jurisdiktion. Om det kunde konstateras att man inte 
kunde hålla sina studenter i schack kunde sådana idéer aktualiseras på 
nytt från överhetens sida. 

När domen kom förvisades både Carlgren och Löfgren från uni
versitetet på livstid. Den sistnämnde fick även böta för det sår han 
givit en vaktdräng. Friherren och hans preceptor fick betala för att de 
deltagit och för att den sistnämnde dragit sin värja. Värjan beslagtogs 
också. Preceptorn fick kraftiga förmaningar för att han varit försum
lig i sin roll som adelsmannens uppfostrare och "mentor". Han för
väntades veta bättre än att delta i dylika sammanhang. 
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De övriga rannsakades av stadens borgmästare och råd, som inte 
var lika ängsliga att blanda in centralmakten. Redan den 15 mars 
skrev magistraten till Kungl. Maj:t och berättade om de svåra attacker 
som utförts på vakten. Alefelt och Murman hade försvunnit men 
efter flitigt sökande hittats, gömda på en vind. Efter arresteringen var 
magistraten rädd för sin egen säkerhet. Utanför häktet stod nämligen 
en stor hop och hotade att frita fångarna med våld. Då vakten i sta
den var decimerad efter de senaste händelserna fruktade man det 
värsta och begärde därför assistans hos överheten.67 

Den 26 mars behandlades saken på rådstugan. Förutom borgmäs
tare, råd och slottsfogde var även några andra höga herrar närvarande: 
landshövdingen Carl Bååt och översten Anders von Phalen.68 Lands
hövdingen tog först till orda och redogjorde för hur allvarligt den 
kungliga senaten sett på "excesserna" i Uppsala. Det hade framkallat 
den "största oro och förargelse" och därför var han själv och översten i 
staden för att övervaka fallet. Borgmästaren Thomas Lårman väl
komnade dem sedan med underdåniga ursäkter att stadens besvär 
föranlett herrarna att resa till Uppsala. Det är uppenbart att det var 
negativt för stadens styrelse att männen i rikets topp var missnöjda. 
Att överlämna kämnärsrättens69 protokoll och det arbete rådhusrätten 
utfört så långt var en stor prestigeförlust för staden, men inte mer än 
det. Det hotade inte dess juridiska befogenheter på det sätt akademin 
fruktade för sin del. 

Efter denna inledande procedur började förhören. Alefelt var 
mycket ångerfull och skyllde på sin ungdom och druckenhet vid det 
aktuella tillfället. Han förklarade att han skjutit i självförsvar, efter att 
ha blivit huggen av en vaktdrängs bardisan. Den av förståeliga skäl 
förvånade borgmästaren frågade då om även skotten genom dörren 
och skorstenen varit självförsvar. Det kunde Alefelt inte förklara utan 
erkände istället de övriga anklagelserna. Murman hävdade att han 
först fått hugg av en bardisan och först därefter tagit baronens påk 
och slängt på vakterna. Även han erkände dock i övrigt de brott han 

67 Städernas skrivelser och besvär, Uppsala, 15/3 1679, R5370, RA. 
68 Alefelt tillhörde överstens regemente. 
69 Kämnärsrätten var underrätt till rådhusrätten. Där behandlades enklare mål och 

förberedande rannsakningar utfördes, inför behandlingen i rådhusrätten. 
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tillskrevs.70 Bägge anförde alltså självförsvar som en förmildrande 
omständighet. Bardisanhugg uppfattades av dem som en tillräcklig 
orsak för att trappa upp våldet i form av pistolskott. 

Ett par veckor efter dessa förhör berättade borgmästaren Lårman 
på allmän rådstuga att han fått brev från kronan som bekräftade att 
Murman och Alefelt skulle dömas på rådstugan och att magistraten 
skulle konferera med akademiska konsistoriet om att förövarna skulle 
dömas under respektive jurisdiktion. För att underlätta rådstugans 

egen rannsakning skickades senare under dagen Olof Stadstjänare för 
att hämta akademins protokoll. Under resten av utredningen gick 
universitetets och stadens tjänare mellan konsistoriet och rådstugan 
med protokoll och meddelanden.71 Förhören skedde alltså på var sitt 
håll, men med ett indirekt samarbete. 

En tid efter att rannsakningen påbörjats ändrade den skottskadade 
vaktmästaren sin berättelse. Han hade tidigare hävdat att Carling 
medverkat till att han blivit skjuten. Om inte studenten fördröjt 
honom med hugg och slag hade han hunnit sätta sig i säkerhet i 
vakthuset innan Alefelt fått sina pistoler och hunnit ladda. Vaktmäs
taren ändrade nu sin berättelse och menade, tvärt emot vad han sagt 
tidigare, att det saknade betydelse att Carling fördröjt hans reträtt. 
Vaktmästaren låg fortfarande till sängs, svårt sårad av pistolskottet. 
Rådhusrätten skickade tre män hem till honom för att höra om han 
stod för sin ändrade berättelse. Han vidhöll då sin reviderade version, 
ivrigt assisterad av sin hustru. Det hade emellertid kommit till råd
husrättens kännedom att vaktmästaren ändrat sitt vittnesmål efter att 
ha fått besök av två okända studenter. Att han, till rättens förtret, inte 
ville vittna emot Carling måste tolkas som en påtryckning från stu
denternas sida, antingen i form av hot eller löfte om belöning.72 

När domarna skulle förkunnas rådde delade meningar i rådstugu-
rätten om straffet. Bägge dömdes slutligen till dödsstraff, men ären
det skickades vidare till hovrätten som brukligt var när någon dömdes 
från livet. Det hårda straffet motiverades i domen med att de stört 

70 URMA 26/3 1679. 

71 URMA 7/41679. 

72 URMA 30/4 1679. 
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den allmänna freden och säkerheten i staden. Bägge jurisdiktionernas 
vakter stod under kungligt beskydd och de förrättade sina ämbeten på 
höga överhetens order och befallning. Attacken på vakterna sågs 
därför som ett angrepp mot friden och de kungliga ämbetsmän vars 
uppgift var att upprätthålla den.73 

Efter en tid avled den skottskadade vaktmästaren. Murman och 
Alefelt var därför skyldiga till dråp där de satt i slottets fånghus i vän
tan på hovrättens rannsakning. De väntade dock inte på att domarna 
skulle förkunnas, ty en dag när fångrummet skulle rengöras och de 
släpptes ut på slottsgården passade de på att rymma och därefter syn
tes de aldrig mer till. Däremot fick vaktmästaren och en vaktdräng 
plikta för det inträffade. Bägge dömdes till döden för sin försumlig
het, men åtminstone i vaktmästarens fall verkställdes aldrig den do
men då han ett par år senare ställdes till svars för ännu en rymning!74 

Avslutning 
Våldsamma uppgörelser mellan ungdomsgrupper och ordningsmakt 
har långt ifrån varit ovanliga i historien, varken i universitetsstäder 
eller i andra lokalsamhällen. Ekonom-historikern Lars Magnusson 
har exempelvis skildrat hur hantverksgesäller och lärlingar i Eskils
tuna skapade sin identitet i förhållande till andra grupper i staden. 
Gemensamt drickande och därpå följande upptåg bottnade i en miljö 
som gav dem mening och betydelse och urskilde dem från andra. 
Dessa unga manliga praktiker utmanade den sociala kontrollen som 
utövades av de lokala korporationerna. I ett långt perspektiv, med 
början på 1600-talet, försökte man från överhetens sida kontrollera 
sådana kulturyttringar. På så vis ser vi hur den identitetsskapande 
processen hos dessa gemenskaper kolliderade med överhetens upp
fattning om rätt och fel. Det som var hedersamt och gav respekt i den 
egna kamratkretsen, var brottsligt i samhällets ögon.75 

73 URMA 30/4 1679. 
74 Herdin 1926, s. 206. 
75 Magnusson 1988, s. 36f. 

61 



Studenternas kultur under den tidigmoderna epoken var mycket 

våldsam. Det kan man nog sluta sig till, även om det här finns risk att 
källmaterialet förleder en. Beskrivningarna i konsistoriets protokoll är 
ju inte neutrala, utan skildrar verkligheten från ett håll - den discipli
nerande korporationens. Mycket tyder på att studenterna odlade 
hedersuppfattningar som var kopplade till mod och våld och som 
resulterade i ett aggressivt och rått beteende. För dem handlade det i 
hög grad om att visa sin manlighet och dölja den ungdomliga osäker
heten i beteendemönster som betonade disciplin, kamratskap, lojalitet 
och tapperhet. Att ovillkorligt ställa upp för sina kamrater vid 
konflikter var en aspekt av detta liksom det gemensamma drickan
det.76 Studenternas till synes otyglade och ociviliserade beteende bör 
ses mot den bakgrunden. 

Här har konflikter mellan stadsvakter och studenter behandlats. 
Den period som är i fokus, 1600-talet, var en tid då en framväxande 
stat strävade efter att stärka sin makt över undersåtarna. Ett sätt att 
öka den sociala kontrollen var att stärka ordningsmakten i staden. 
Men under 1600-talet var denna process ännu bara i början av sin ut
veckling, även i studentstäderna där det unga manliga inslaget var 
påtagligt och ständigt utgjorde ett hot mot ordningen. Vakternas in
gripande följdes ofta av häftigt motstånd och även hämndaktioner 
från de fasttagnas sida, vilket kan tolkas som att de ännu inte ägde 
den auktoritet och styrka som var önskad såväl från överhetens sida 
som från de stadsbor som ömmade för nattfriden. 

Särskilt tydlig blir vakternas bristande legitimitet när adelsmän är 
inblandade. Ädlingarnas framträdande inför rätta visar också att 
konsistoriets bedömning av brottmålen i hög grad skilde sig beroende 
på vem som var anklagad. Det gällde även i mål där vakten stod som 
kärandepart. Som regel bestraffades de studenter som kommit ihop 
sig med vakten relativt konsekvent, med böter och en tids inspärrning 
som straff. Här är inte det integrativa, konfliktlösande drag som i 
tidigare forskning framhållits som utmärkande för de lokala rätterna 
så tydligt. Snarare framhålls det allvarliga i att vakten attackeras då 
han var en representant för universitetets privilegier och för ord-

76 Frevert 1998, s. 53. 
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ningen. Men när studenterna av adlig börd står anklagade för samma 
typ av brott, eller värre, försvaras inte vaktmästaren och hans drängar 
lika ivrigt. 

Vakterna stötte inte bara på problem när de skulle utöva sin makt 
och upprätthålla ordningen i staden. De var dessutom ofta själva 
föremål för de överförfriskade studenternas utmaning. Man kan tolka 
det som en protest mot en ökad reglering av beteendet, ett möte 
mellan en kulturyttring och den sociala disciplineringen. På samma 
sätt som studenterna i 1800-talets karnevalståg i Johan Sjöbergs arti
kel gjorde narr av polisen, var vakten under 1600-talet utsatt för stu
denternas hån. Det finns emellertid en viktig skillnad. På 1800-talet 
var polisväsendet etablerat som överhetens redskap på ett sätt som 
inte ännu var fallet under 1600-talet. Det märks bland annat i de 
överlagda attacker och hämndaktioner som genomfördes av studen
terna där syftet snarast tycks ha varit att skrämma vakterna och varna 
dem för att ingripa. Vaktens arbete betraktades som något som an
grep den egna hedern och därför måste hämnas. 

Men minst lika viktigt är att dessa handlingar var medel för att 
åtnjuta respekt hos sina vänner, på samma sätt som äventyrliga och 
dumdristiga gärningar även idag definierar gränser för unga män. 
Dels gränser för vad de själva klarar av, dels gränser för vad som 
accepteras av omgivningen. Att reta vakten och provocera fram stri
digheter var så vanligt i 1600-talets universitetsstäder att man får in
trycket att det var ett viktigt led i de unga männens sökande efter en 
identitet på den nya orten. Det visar inte minst den beredskap att 
undsätta kamrater i knipa som vi sett flera exempel på här. Det knyter 
an till rådande föreställningarna om kollektiv heder som fanns i det 
tidigmoderna samhället. Genom att utmana och kämpa mot andra 
skapades gränser mot omgivningen och definierades vilka "vi" var. 
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