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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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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. 

IO 



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. 
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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. 
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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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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. 

5° 



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. 

56 



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. 
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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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En tagg bland blommor 

1840-talets studentkarnevaler i Uppsala 

Johan Sjöberg 

Ouvertyr 
Mängder av invånare och tillresta samlades i Uppsala första maj 1849 
för att se studenternas maj firande. Festligheterna innebar att studen
terna tågade söderut från staden till Polacksbacken vid Eklundshof. 
Det var inte vilken procession som helst, utan ett karnevalståg, och 
åskådare kantade hela den väg, längs vilken karnevalståget färdades. 
Vid Eklundshof fortsatte festen med mat och uppträdanden av kar
nevalsekipagen.1 

Ostgötarna, som var kända för sina lustiga karnevalsinslag, bjöd 
åskådarna på en blandad föreställning. Påven kom åkande i en vagn 
med Djävulen som kusk. Vagnen omgavs av turkar, jakobiner och 
diverse andra figurer. Ett annat ekipage bestod av en vagn dragen av 
ett par skröpliga hästar. På vagnen var en stor basfiol placerad. Over 
var och en av strängarna satt en karikatyr föreställande en stånds
representant i den svenska riksdagen. Över kvinten satt en adelsman 
och över alten en präst. Tenorens karikatyr var borgare och basens 
bonde. Vid sidan av fiolen stod en långnäst narr och skötte stråken. 
När narren spelade på flera strängar samtidigt blev resultatet "det 
oharmoniska sjelft, satt i musik!". Narren försökte förgäves stämma 
sitt instrument, med hjälp av en stor stämgaffel som han placerade på 
de förbipasserandes huvuden.2 

1 Sundvallson 1849. Angående karnevalstågens väg till Eklundshov, se Hjärne 1845, 

s- XS5-
2 Sundvallson 1849, s- 42_45- Citat s. 45. 
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Också smålänningarnas bidrag var uppseendeväckande. Det bestod 

av emanciperade kvinnor, eller snarare manliga studenter utklädda till 

kvinnor, som i sin tur ägnade sig åt sysslor som ansågs manliga. De 
slog omkring sig med piskor, rökte, söp och väsnades. Karnevals
skildraren Johan Sundvallson funderade över den bakvända ord
ningen och konstaterade: "Här voro alltid qvinnorna män och män-
nerna qvinnor, såsom det understundom äfven händer i verkliga 
lifvet."3 

Även några stockholmare föreställde emanciperade kvinnor. Bland 
dessa fanns också Olympens gudar samt diverse tyska personer. 
Fredrik Wilhelm av Preussen, "Deputationen från Frankfurt", den 
österrikiske kejsaren, Hertigen av Augustenburg ("en vidrig och illa 
fördragen person"), Metternich och flera andra deltog i karnevals

tåget.4 

Värmlänningarna gestaltade vad de kallade "den svenska statens 
fyrspända vagn", med Döden själv på kuskbocken. I vagnen satt en 
representant för vart och ett av de fyra stånden. Adelsmannen och 
prästen försökte förgäves minska farten genom att spänna 
"reactionens tyglar", samtidigt som de var upptagna av att ta pengar 
av de bägge andra. Borgaren och bonden drev på spännet, men var 
också de i första hand intresserade av sina penningpungar och till 
synes obekymrade om åt vilket håll spännet färdades. I ett annat eki
page satt den påhittade gudinnan Scandinavia tillsammans med 
svenska, danska och norska symboler och flaggor. Hon följdes av den 
tyska flottan som återgavs som träskor utrustade med kanoner och av 
svenska soldater beväpnade med krattor. Därpå följde Bellmanfigu-
rer, medborgargarden och jakobiner i en salig röra.5 

Många nationer använde hembygden som motiv för sina föreställ
ningar. Upplänningarna skildrade ett midsommarfirande i en typisk 
uppländsk bruksort, Norrlands nations medlemmar föreställde en 
jämtländsk bröllopsskara och Västmanlands-Dala nation gestaltade 
Västerås pigmarknad.6 

3 Sundvallson 1849, s. 53-58. Citat s. 54. 
4 Sundvallson 1849, s- 66-71. Citat s. 70. 
5 Sundvallson 1849, s- 59—66. Citat s. 61. 
6 Sundvallson 1849,s- och 72-76. 

68 



Politik och studentideal 

Perioden mellan 1789 och 1848 har kallats den dubbla revolutionens 
tidsålder. Uttrycket syftar på hur den industriella revolutionen, med 
sitt centrum i England, och den politiska revolutionen, utgående från 
Frankrike, påverkade västvärlden.7 Också i Sverige höll det gamla 
privilegiebaserade samhället såväl politiskt som ekonomiskt på att 
biytas ned vid denna tid. Ståndssamhällets sönderfall återspeglades i 
en stundtals häftig politisk debatt. Många debattörer uppfattade uni
versiteten, med deras korporativa organisation och världsfrånvända 
prägel, som bakåtsträvande rester av ett äldre samhälle.8 

Under 1830-talet och framför allt i och med skandinavismen under 
1840-talet började studenterna uppträda som politiska opinionsbil -
dare. Studentradikalismen var dock ambivalent till sin karaktär och 
studenten kunde, som Nils Runeby har påpekat, av sin omgivning 
uppfattas som en tvetydig figur. Shakespeareöversättaren Carl August 
Hagberg hävdade 1841 att studenten ingalunda var "liberal i ordets 
rätta mening". Istället var studentlivet "i sina vildaste demokratiska 
yttringar i själva roten aristokrati och aristokrati i sin fulla medeltids -
rustning". När Hagberg kritiserade studenterna angrep han deras rå
het och utestängande beteende gentemot vad han kallade "de närande 
klasserna". De av honom utpekade politiska studentrörelserna vände 
sig i sin tur mot samma tendenser när de kritiserade det oreformerade 
universitetets studenter.9 

Det var inte endast studenternas politiska budskap som kunde 
uppfattas som tvetydiga, utan också deras förhållande till det politiska 
livet överhuvudtaget. Universiteten utgjorde, med etnologen Fredrik 
Nilssons ord, något av en "parallellvärld till det civila samhället". 
Samtidigt som studenterna i egenskap av blivande elit var en del av 
samhällets toppskikt stod de i parallellvärlden formellt sett utanför 
politiken.10 Studenternas roll i offentligheten komplicerades ytterli
gare då det inte var självklart om de skulle uppfattas som akademiska 

7 Hobsbawm 1994 (1962). 
8 Sylwan 1914, s. 49, Svenson 1950, s. i29f, Lindroth 1954, s. 175-177, Lindroth 1976 

s. 143-151 och Blomqvist 1992 s. 132-135. 
9 Runeby 1988, s. 80, Runeby 1989a, s. 14 och Runeby 1989b, s. nof. Citat s. no. 
10 Nilsson 1996, s. 35. 
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medborgare eller som skolbarn. Idéhistorikern Crister Skoglund har 

pekat på att det under 1840-talet fanns två urskiljbara konkurrerande 
studentideal. I den bild som frammanades av de skandinavistiska 
rörelserna uppfattades studenterna som en ljusets riddarvakt, unga 
och obundna representanter för de lärdas samfund, vilkas uppgift det 
var att vaka över människornas öde och i sanningens tjänst ingripa i 
samhällets angelägenheter. Denna nya studentidentitet stod i bjärt 
kontrast mot den tidigare förhärskande bilden av den sorglöse stu
denten, som ännu inte var vuxen att blanda sig i politiska angelägen
heter, utan istället njöt av de sista åren av frihet innan han tillträdde 
en ansvarsfull post i samhället.11 De två studentidealen skildes inte i 

första hand åt genom skillnader i politiska åsikter utan mellan olika 
grader av anspråk på samhälleligt inflytande. 

Hur uppfattade då Uppsalastudenterna själva 1840-talets samhälle 
och sin egen roll i detta? Studentkarnevalerna erbjuder en unik möj
lighet att se hur de båda studentidealen existerade samtidigt, sida vid 
sida. I de uppsluppna och ungdomliga karnevalerna isoleras inte poli
tiken från resten av studenternas självbild, vilken kan framträda i all 
sin tvetydighet. Gränserna mellan det vardagliga, det löjeväckande 
och det politiska var dessutom, som vi skall se, inte alltid så skarpa. 

Undersökningen bygger på en handfull samtida skildringar av 
studentkarnevalerna. Författarna är studenter eller unga akademiker 
som nyligen avslutat sina studier, vilket kan vara av visst intresse att 

veta eftersom dessa i så stor utsträckning påverkat bilden av student
karnevalerna. Det tidiga fyrtiotalets karnevaler beskrevs av den got
ländske skriftställaren Carl Johan Bergman.12 Ett litet häfte från 1845 
som innehåller en skildring av karnevalen samma år är skrivet av den 
tjugoårige Jakob Theodor Hagberg,13 yngre bror till den ovan 
nämnde Carl August Hagberg, och den tre år äldre Johan Erik 
Lundgren.14 Lundgren skildrade också karnevalen 1847. Ett annat 
häfte om samma karneval är skrivet av studenten Maximilian Axel-

11 Skoglund 1991, s. 36-39. 
12 Amenius 1942, s. 254^ 
13 Tilander 1969, s. 724^ 
14 Hagman 1949, s. 120. 
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son,15 och 1849 års karnevalsskildring är författad av den unge liberale 
journalisten Johan Sundvallson.16 

Festmönstret 
I Europas sydligare delar hade karnevalen i flera århundraden inne
burit en möjlighet för människor att öppet uttrycka politiska åsikter 
och förlöjliga institutioner i samhället. Den egentliga karnevalen in
faller under tiden strax före fastan och firades liksom majfesten inom 
ramen för det katolska kyrkoåret. Det karaktäristiskt karnevalsartade, 
omkastningsriter och profaneringar, förekom under diverse olika fes
ter under våren och försommaren. Kalla vintermånader, tillsammans 
med en motvilja bland de styrande i det reformerade Norden gente
mot fastlagsfirandet, tycks ha lett till att festligheterna här koncentre
rats till slutet av våren och till försommaren, framför allt till dagarna 
kring första maj. Under majfesten kunde vinter och vår i mänskliga 
gestalter mötas och utkämpa ett envig med förutbestämd utgång. 
Våren, eller majgreven, segrade och vintern begravdes rituellt. Det 
karnevalska maj firandet sjönk, enligt etnologen Gullan Gerward, 
genom den sociala hierarkin, och i mitten av 1800-talet var det i Nor
den främst allmogen som ägnade sig åt sådana festligheter.17 

Trots att studentkarnevalerna var ett nytt påfund, kan det vara bra 
att ha i minnet att studenterna ansåg att det var en gammal tradition 
de byggde vidare på, eller återupptäckte, eller kanske bara drev med. 

Bland Uppsalastudenterna växte omkring 1840 ett majfestmönster 
fram som var etablerat framemot mitten av fyrtiotalet. På sista april 
brukade nationerna samlas på torget i staden. Där sjöng nationernas 
sångare och dessutom ägnade man sig åt en del mindre ordnade kul
turyttringar, nämligen ringdans och det så kallade rabulistiska skrä
net. "Hvar och en anstränger sina lungor, för att kunna frambringa de 
mest skarpa och sönderslitande missljud", meddelar oss Hagberg och 
Lundgren.18 

15 Söderberg 1920, s. 5iof. 
16 Swensson 1954, s. 338f. 
17 Burke 1983 (1978), s. 219-221 och Gerward 1996. 
18 Hagberg-Lundgren 1845, citat s. 13, Axelson 1847, s. 7f och Stapelmohr 1948, 
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Det hände också att nationerna passade på att förbereda staden på 

nästa dags lustigheter. Upplänningarna anspelade sista april 1845 P* 
äldre tiders majfester och tillkännagav "Herr Förre Kalle Winters" 
stilla borttynande och död. Inför massor av åskådare, "af alla stånd 
och åldrar", åkte utklädda studenter runt i en vagn och inbjöd samt
liga nationer och ett antal personer ur stadens elit till begravningen 
som skulle hållas följande dag vid Eklundshof, då herr Winter på 
skämt begravdes och gavs löjliga titlar: "Riddaren af Lappvanter-

orden, Riddaren af Snöplogen och Dubbla Fönsterrutan i briljanter, 
Ordföranden i Tandhacknings-Comittén, [...] Hedersledamoten i 
flera in- och utländska kylda sällskaper m.m."19 Själva första 
majfirandet gick sedan i regel till ungefär som i det inledande exemp
let från 1849. 

Folkkulturen och nationalismen 

Det vanligaste motivet bland karnevalsekipagen var hembygden. 
Nationerna gestaltade till exempel bondbröllop eller midsom-
marfirande så som de kunde te sig i respektive landskap. De lade ner 
stor möda på att uppnå autencitet vad gäller både dräkter och musik. 
Västmanlands-Dala nation anlitade 1845 dalfolk för att undervisa 
nationen i allmogedans, och allmogedräkter skickades efter från hem
bygden.20 Om östgötarnas hembygdsutstyrslar under karnevalen 1843 
skrev Carl Johan Bergman att de var "utförda med sådan förvillande 
sanning, att flere visade bort kamrater, emedan dessa i sina antagne 
dräkter voro rakt oigenkänliga".21 

Studentkarnevalernas uppvisningar av folkdräkter och sedvänjor 
hade sina motsvarigheter i de många samtida folklivsskildringarna i 
konsten och i det svenska teaterlivets utveckling under 1840-talet.22 

s. 1927-1930. 
19 Hagberg-Lundgren 1845, s. 9-11 och s. 48-56. Angående åskådarmassorna, se 

Hjärne 1845, s. 154. Winters titlar samt ett åminnelsetal finns tryckt i Hwasser 1845 
som utdelades vid parentationen. 

20 Hjärne 1845, s- *5^ och Bringéus 1966, s. 45f. 
21 Bergman 1843,s- x8o. 
22 Stapelmohr 1948, s. 1932, Bringéus 1966, s. 45f och Grandien 1987, s. 7of. 

72 



ÅMINNELSE-TAL 

O F V E R  

FltAML. LANDSflÖFDUVGEN ÖFVKR SNÖ-REGIONEN, 

EN AF I»E FYUA I SVENSKA ARSTIDERNAS SAMFUND, 

COMMENDÖREN AF GYLLENE VARGSKINNSPELSISN, 

RIDDAREN OCH COMMENDÖREN AF SVARTA BOTFOREN 

MED STÖKA SKAFTET, RIDDAREN AF LAPPVANTER-ORDEN, 

RIDDAREN AF SNÖPLOGEN OCH DUBBLA FÖNSTERRUTAN 

I BRILJANTER, ORDFÖRANDEN I TANDHACKNINGS-COMITTÉN, 

ORDFÖRANDEN I SÄLLSKAPET: "FÖR ÖM OCH FRUSEN 

FINGERVARD", HEDERSLEDAMOTEN I FLERA IN- OCH 

UTLÄNDSKA KYLDA SÄLLSKAPER M. M. 

HERR staa® i&iiiLiLä wasttu 

Tistelsidan till den lilla skrift som upplänningarna delade ut i anslutning till 
karnevalen 1845. Foto: UUB 

H Å L L E T  

VID EKLUM)SHOF DEN 1 MAJ 1845. 
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Det är möjligt att se de hembygdsorienterade karnevalsinslagen mot 

bakgrund av den allmäneuropeiska företeelse som den brittiske histo

rikern Peter Burke kallat återupptäckten av folkkulturen. Enligt Burke 
hade samhällets elit tidigare delat de lägre klassernas kultur. Över
klassens världsbild, språk och vanor förändrades sedan dramatiskt 
mellan 1500 och 1800 under påverkan av bland annat renässansen, 
reformationen, den vetenskapliga revolutionen och upplysningen. 
Det övriga samhällets kultur förblev inte oförändrad under denna tid, 
men den förändrades inte alls lika snabbt. Detta ledde till att över
klassen alltmer fjärmade sig från de lägre klasserna.23 

Omkring år 1800 började de bildade återupptäcka icke-elitens 
kultur. Geijer i Sverige, Lönnrot i Finland och bröderna Grimm i 
Tyskland samlade och utgav folkvisor. Under 1800-talet myntades 
uttryck som folkvisa, folkbok och folklore. Folket var enligt folkkul
turens upptäckare i första hand bönderna. De ansåg att bönderna inte 
var "så fördärvade av utländska seder och hade bevarat sina primitiva 
bruk längre än några andra". Under 1800-talet glorifierades det 
naturliga och okonstlade folket alltmer. Förfinat och konstlat blev 
nedsättande ord som gärna användes om aristokratin.24 

Burke ser upptäckten av folkkulturen som nära förbunden med 
nationalismens uppkomst. Regionala seder och bruk sågs som delar 
av en enhet och ansågs uttrycka "en viss nations anda". Elitens bild av 
icke-elitens kultur stämde naturligtvis inte helt överens med verklig
heten, men när de intellektuella skulle överföra idén om en nation till 
folket var elitens bild av folkkulturen en del av det som skulle utgöra 
nationen.25 

Ett av de mest uppmärksammade inslagen i 1847 års karneval var 
smålänningarnas brudstass från Värend. Ett stort sällskap, innehål
lande diverse folktyper och karaktärer, följde brudparet, däribland 
"kommissarien Plåglund" och ett antal andra personer som är intres
santa i sin egenskap av schablonbilder. Brudtärnorna hyllades av kar
nevalsskildraren Maximilian Axelson för sin enkelhet och naturlighet 

23 Burke 1983 (1978), s. 302-313. 

24 Burke 1983 (1978), s. 17-36. Citat s. 36. 

25 Burke 1983 (1978), s. 22-27. Citat s. 22. 
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i entusiastiska termer. Som en motsats till dessa framställdes en i säll
skapet medföljande grevinna. Hon var förnäm, alldeles för sminkad 
och verkade uttråkad av att ha vistats för mycket i salonger.26 

När spelmännen "framgnida några toner" sätts grevinnans adliga 
manér i direkt kontrast till folkmusiken. Hon ser ut att plågas av "de 
gnisslande ljuden", men "hvad betyder hennes affecterade mimik mot 
den fria glädtighet, som framblixtrar ur de ungas ögon", frågar sig 
Axelson.27 Bruden framställdes som enkel och naturlig på samma vis 
som brudtärnorna, och greven själv tycktes emellanåt "kasta liksom 
jämförande blickar, än på den okonstlade Märtha, än på sin egen 
koketta gemål".28 

Det finns i karnevalsinslagen tydliga tendenser att se folkets befri
ande naturlighet som något specifikt svenskt, skandinaviskt eller 
nordiskt, ibland i motsatsförhållande till utomnordiska folk. I upp
länningarnas framställning av ett midsommarfirande vid ett upp
ländskt bruk beskrivs festen som: "fri och otvungen, såsom alltid i 
Svea land, der glädjen icke låter inskrufva sig i tyskblaffigt ceremo-
niösa former och aldrig uppjagar sig sjelf till andelöst svulst". Männi
skorna vid bruket betraktas som ett "fritt, välmående och kraftigt 
folk, som blott behöfver vara naturligt för att ega roligt", och inte be
höver söka glädjen i "konstlade former". Åskådarnas hjärtan förmo
das klappa "varmt för fosterländsk frihet och förkofran".29 

Det ligger nära till hands att också betrakta själva införandet av de 
årliga maj karnevalerna som en del av det nyfunna intresset för folk
kulturen. "Nordens urgamla vårfest" kallade Bergman första maj-

firandet när han 1843 konstaterade att studenterna börjat fira denna 
dag i allt större utsträckning.30 Vid den här tiden återupplivades kar
nevaler i Tyskland och i Frankrike, något som Burke sätter i samband 
med den återupptäckta folkkulturen,31 och även om studenterna 
knappast hade någon tradition av egentliga karnevaler att återuppliva 

26 Axelson 1847, s. 15-18. 
27 Axelson 1847, s. 50. 
28 Axelson 1847, s. 42. 
29 Sundvallson 1849, s. 73. 
30 Bergman 1843, s. 166. 
31 Burke 1983 (1978), s. 34f. 
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kan de ha låtit sig inspireras av allmäneuropeiska tankeriktningar. 
Det stora antalet karnevalsinslag med hembygdsmotiv tyder på ett 

utbrett intresse för dessa ting bland studenterna. Sett mot bakgrund 

av den nationalitetsskapande återupptäckta folkkulturen antyder 

materialet att studenterna inte bara upptäckt vad de ansåg vara folkets 
kultur, utan också att deras manifesterade nationalism åtminstone 
delvis var baserad på denna. 

Det bör också påpekas att den här tidens nationalism oftast inte 
var av det mer samhällsbevarande slaget. Istället var nationen en av 
det emanciperade samhällets nya identifikationspunkter, ett alternativ 
till de gamla korporationerna.32 Inte heller behövde nationalismen, 
som vi skall se, utesluta skandinavistiska sympatier. 

Nationalismen var uppenbar för studentkarnevalernas åskådare. 
Carl Johan Bergman kallade majfesten "ett karnevalsskämt, eller 

rättare [...] ett fosterländskt lustspel",33 och påpekade glatt angående 
filosofie kandidaterna som tågade under svenska flaggor istället för 
nationsfanor under majfesten 1842 att "mellan dem hade för tillfället 
all nationsskillnad upphört, och voro de alla svenska gossar".34 

Studenternas organisation 

Att Bergman valde att kontrastera svenskheten mot studentnations
tillhörigheten var inte någon slump. I själva verket var detta något av 
ett genomgående tema i studentkarnevalerna. I Sverige hade samhäl
let, som i det övriga Europa, länge varit uppbyggt kring ett hierar
kiskt system av officiella och inofficiella gemenskaper. Det har ofta 
påpekats att individens identitet och status formades av de korpora
tioner, till exempel stånd och skrån, som han eller hon var medlem 
av.35 I takt med att ståndssamhället försvagades försvann korporatio
nerna och ersattes i viss utsträckning av det frivilliga associations
väsendet.36 Studentkarnevalernas inslag anspelade ofta på denna 

32 Jansson 1985, s. 64-71. 
33 Bergman 1843, s. 170. 
34 Bergman 1843, s. 168. 
35 Se till exempel Florén 1989, s. 19, Lindström 1991, s. 13 och där anförd litteratur. 
36 Jansson 1985. 
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individens frigörelse från de traditionella kollektiven, vare sig det 

handlade om stora politiska frågor, som en reform av riksdagens 
ståndsrepresentation, eller om studenternas vardag. 

På studentkarnevalernas tid var universitetet fortfarande organise
rat som en korporation. Det var bildligt talat avskilt från den om
givande staden, och universitetets styrelse hade domsrätt över sina 
anställda och studenter. Studenterna var i sin tur ordnade i små hier
arkiska enheter, det vill säga studentnationer. Denna ordning var sig 
ganska lik från mitten av 1600-talet till mitten av 1800-talet. 
Nationsväsendet hade, som Anders Florén visar i sin artikel, först 
uppkommit på 1600-talet utanför själva universitetsorganisationen 
och till en början motarbetats av universitetsledningen. Förbuden 
mot nationerna efterlevdes inte, och istället inkorporerades de i uni
versitetets reguljära organisation. Med hjälp av inspektoraten kunde 
nationerna användas av universitetsledningen för kontroll av studen
ternas uppförande och studier.37 

Sedan slutet av 1700-talet hände det att studenter kritiserade 
nationerna och betraktade dessa som otidsenliga och onyttiga. 
Anders Florén har visat att förändringar i studentnationernas stadgar 
och praxis under mitten av 1800-talet kan knytas till associations
andans framsteg på de gamla korporationernas bekostnad.38 Under 
1830- och 40-talen ansåg också en del studenter att studentnationerna 
borde ersättas av, eller åtminstone kompletteras med, en gemensam 
sammanslutning för alla studenter. Detta bör också ses mot bakgrund 
av samma antikorporativistiska tendenser.39 

Det framgår av kuratorskonventets protokoll 1845 att ett uttalat 
syfte med de gemensamma majfesterna var att "förbättra och med 
fastare band förena de samtliga här studerande nationerna". Ett ur
sprungligt förslag modifierades i flera omgångar för att tillgodose 
krav från dem som ville fira första maj nationsvis.40 

37 Cnattingius 1946, Florén 1989, s. 19 och 28—38 samt Anders Floréns bidrag i 
denna volym. 

38 Florén 1989, s. 43-49. 
39 Skoglund 1991, s. 39 och Runeby 1989b, s. 109. 
40 U 1755 b: 1. Protokoll fört vid kuratorernas sammankomster 9-17 april 1845. Citat 

9 april. 
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Ordförande kurator Arvid Sundberg höll under majfesten 1845 ett 

tal till de övriga studenterna i vilket han betonade vikten av att orga

nisera sig över nationsgränserna. Alltför länge hade nationerna varit 
åtskilda, och för att sammanhållningen skulle kunna förbättras i 
framtiden krävdes en djupare och fastare grund att bygga samarbetet 
kring än firandet av första maj. Nationerna skulle leva kvar, menade 
Sundberg, som moraliska anstalter. I övrigt hindrade de "den fria ut
vecklingen af ett sannt vetenskapligt lif och intresse". Vetenskapen, 
påpekade Sundberg, "känner icke till några Nationer". En studentkår 
skulle däremot förbrödra studenter från olika nationer. Han uppma
nade studenterna att arbeta för "Studentkorpsens enhet" och för 
denna utbringade han en skål. Skålen dracks i botten, upplyser karne
valsskildrarna, som gladde sig åt att de firande för en gångs skull inte 
brydde sig om huruvida de för dagen nya bekantskaperna var "från 
Lappland eller Skåne".41 

Fyra år senare satte majfesten, enligt karnevalsskildraren Johan 
Sundvallson, "litet republik i den akademiska societeten". Den tillät 
varje deltagare att "känna sig mera såsom svensk student och med
borgare, än såsom Smålänning, Dalkarl och dylikt, hvilket gudnås! 
ändock sitter alltför djupt i mängden". Han påpekade att den sociala 
republiken tyvärr brukar försvinna när majfirandet är över.42 I själva 
verket hade en studentkår bildats 1849. Den var dock ekonomiskt be
roende av, och till största delen ett samarbetsorgan för, de enskilda 

nationerna, som länge behöll drag av korporativa organisationer.43 

Utklädda studenter och representationsfrågan 

I takt med att korporationssamhället försvagades upplevdes också den 
svenska ståndsriksdagen som alltmer otidsenlig. Ståndsprivilegier, 
skrån och korporationer passade dessutom illa ihop med de liberala 
idéer som gradvis vunnit mark. Riksdagens utformning var ett cent
ralt tema i framför allt decenniets sista studentkarneval. Ostgötarnas 

41 Hagberg-Lundgren 1845,s- 73-76- Citat s. 
42 Sundvallson 1849, s. 4f och 92. Citat s. 4f. Se även Stapelmohr 1948, s. 1932. 

43 Florén 1989, 47 och Skoglund 1991, s. 40. 
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så kallade riksfiol uppstämde i "skärande missljud, beledsagade af de 
populäraste allegorier och karikatyrer, som för hvar man göra den 
satiriska meningen begriplig och åskådlig".44 

Om östgötarnas ekipage förlöjligade ståndsrepresentationen i all
mänhet så utrustade värmlänningarna, som tidigare nämnts, de olika 
ståndsrepresentanterna med personliga egenskaper i sin framställning 
av "den svenska statens fyrspända vagn". Inte bara adelsmannen och 
prästen, utan också borgaren och bonden, framställdes som giriga och 
snåla och samtidigt som adelsmannen och prästen försökte sänka far
ten, drev de båda lägre stånden på hästarna utan att verka bekymrade 
över i vilken riktning vagnen färdades. "De lita synbarligen mycket på 
lyckan och kuskens" - alltså Dödens — "talang, troende förmodligen, 
att på den politiska frihetens banor inga dälpor eller stupor finnas."45 

De karnevalsteman som hittills diskuterats har en minsta gemen
sam nämnare. Oavsett om det är ståndsriksdagen, studentkåren eller 
nationalismen som behandlats, pekar karnevalsinslagen på en orien
tering bort från de gamla privilegierade kollektiven. Den svenska 
nationen skulle byggas av fria individer utan ståndsprivilegier och 
skrån, liksom studentkåren skulle bestå av "svenska studenter och 
medborgare", snarare än av medlemmar i skilda studentnationer. Vis
serligen betonades ofta regional tillhörighet i de olika nationernas 
ekipage, men utklädda till dalkarlar och uppländska smeder festade 
de gemensamt på ett sätt som dittills varit ovanligt, skålade för 
studentkåren och häcklade det gamla ståndssamhället i alla tänkbara 
tonarter. 

Skandinavismen i studentkarnevalerna 
Sympatin för tidens skandinavistiska idéer kom vid upprepade tillfäl
len till uttryck i karnevalerna, under 1845 och 1847 års festligheter dock 
endast som vaga antydningar av talhållare och karnevalsskildrare.46 

Sångarna hyllade nordisk mandom och de nordiska flickorna, och 

44 Sundvallson 1849, s- 99-
45 Sundvallson 1849, s. 61. 
46 Se Holmberg 1946 om den svenska skandinavismen och Becker-Christensen 1981 

om den danska. 
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kuratorskonventets ordförande Arvid Sundberg talade 1845 om det 

skandinaviska studentmötet som två år tidigare ägt rum i Uppsala.47 

Våren 1849 var situationen en annan. Föregående år hade sles-
vigska krisen brutit ut och Europa skakats av revolutioner. Det sist
nämnda tycks ha firats av en del studenter.48 Johan Sundvallson, 1849 
års karnevalsskildrare, dolde inte sina sympatier. I kontrast mot 
den milda kulturskandinavism som florerat under tidigare karnevaler 
verkar han ha förespråkat en klart politisk skandinavism, och han 
betonade hur viktigt det var att orden omsattes i handling: "När 
handlingens timma slår, bör 'ur vägen Moscoviter!' höras lika kraftigt, 
lika gladt, som i dessa sångens oförgätliga stunder." Karnevalsskild
raren associerade med anledning av majbrasor och studentkörer till 
vakteldar och stridshärar. Han diskuterade huruvida löften till dans
karna brutits och verkade bedrövad över att inte sista april-firandet 
kröntes av en samlad sympatiyttring för Danmarks sak: "Skandina
vien blöder av tyska dolkstygn." Men, konstaterade Sundvallson med 
illa dold besvikelse, det var en majfest och man ville fira på fredligt 

• 49 VIS. 
Värmlands och Stockholms nationers bidrag till karnevalståget 

visade tydligt att Sundvallson inte var ensam om sina åsikter. Värm
länningarnas tablå med den påhittade gudinnan Scandinavia följd av 
den tyska flottan och svenska soldater beväpnade med krattor inne
höll den blandning av högt och lågt som utmärkte studentkarneva
lerna, men i den uppsluppna satirens form framfördes en kraftfull 
politisk protest. Tydligare gick det knappast att visa sitt missnöje med 
den svenska insatsen i den dansk-tyska konflikten. Vi drar oss också 
till minnes stockholmarnas framställning av diverse fula och löjeväck-
ande tyska politiker, militärer och andra. Driften med tyskarna åter
kom här och var i karnevals vimlet.50 

Det verkligt anmärkningsvärda med de festande studenternas 
engagemang i den politiska skandinavismen är de anspråk på sam
hälleligt inflytande som därmed restes. Dessa passar illa ihop med 

47 Hagberg-Lundgren 1845, s- 5°> 74 och 79^ samt Hjärne 1845, s- J6o. 
48 Lindroth 1976, s. 179. 
49 Sundvallson 1849, s. 10—12. Citat s. 10 och 12. 
M Sudvallson 1849, s- 59^ 66-71, 93 och 107 
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bilden av den sorglöse studenten. Anspråken fick betydelse för synen 
på problematiken kring individen och kollektivet. 1840-talets stu
dentpolitiska vågor aktualiserade ett behov av en formaliserad rutin 
för gemensamma ställningstaganden och åsiktsmanifestationer från 
studenternas sida. Studentkåren tycks ha kommit till för att fylla 
denna funktion.51 

En upp och nedvänd värld? 
Hittills har det verkat som om Uppsalas studenter var en progressiv 
skara. Vi har sett hur de sympatiserade med liberala idéer, gycklade 
med etablissemanget och pläderade för ett nytt samhälle. Ibland var 
karnevalens manifestationer så kraftiga att de innebar ett oros
moment för de styrande.52 Den här bilden är ganska entydig om man 
håller sig till den politiska och universitetsorganisatoriska sfären. Om 
uppmärksamheten vänds mot hur de ställde sig i frågor om social 
jämlikhet blir emellertid bilden en annan. 

Under 1840-talet hade kvinnoemancipationen rönt vissa framgång
ar, och fenomenet hade uppmärksammats i litteraturen. Smålänning
arna återgav i karnevalen något modifierade varianter av figurerna i 
August Blanches komedi 1846 och 1946. Främsta rummet bland dessa 
intogs av de emanciperade kvinnorna. Såväl kvinnliga militärer som 
studenter gestaltades och Sundvallson förfasade sig över den bak
vända ordningen bland smålänningarna: 

Hela verlden är rigtigt upp- och nedvänd för denna afton - i Smålän
ningarnes barack, der den emanciperade damen med cigarren i mund 

511 den äldre studenthistoriska litteraturen har man velat peka ut en specifik hän
delse som den direkta orsaken till studentkårens bildande. Enligt Sylwan 1914, s. 239 
och 243, uppkom studentkåren till följd av problem vid insändandet av en protest till 
några tidningar. Se vidare U 1755 bi. Protokoll fört vid kuratorernas sammankomst 19 
april 1848. Uggla: "Att detta skulle vara den händelse som egentligen givit upphov till 
studentkårens organisation, som Sylwan tror, är oriktigt." Istället skall den direkta or
saken ha varit liknande problem när en skrivelse skulle skickas till danska studenter. 
Uggla 1924, s. 36-43. Citat not s. 36. 

52 Då studenterna i Lund 1849 skulle häckla tyskarna på samma sätt som Uppsala
studenterna gjorde samma år, ingrep biskopen och universitetets rektor och stoppade 
karnevalsinslagen. Sylwan 1914, s. 168. 
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täflar med hvilken nutidens man som helst i att tömma sitt glas och visa 
sig artig mot det täcka könet: männerna, som med qvinnligt pryderi och 
kokett tillgjordhet rygga undan och begära - betänketid.53 

En småländska avsåg till och med att skaffa "ett Harem af karlar".54 

De enda gestalter i vilka Sundvallson tyckte sig finna de "sjelfständige 
qvarlefvorna af de fordna männerna" var två rövare.55 Karnevalen 1849 
var full av satir och bitska politiska kommentarer och Sundvallson såg 
också omkastningsinslagen i ljuset av detta: 

Studenten [...] visar sig varm för lösningen af dagens stora frågor, [...]. 
Derföre sticker också esomoftast en tagg fram ibland blommorna, ett 
djupt alvar bakom skämtet, vare sig det visar förhållandena i sin upp-
ned-vändhet eller vågar en rask stormlöpning mot den förmenta ofel
barheten.56 

I de gamla europeiska karnevalerna var just omkastningen ett centralt 
tema. Det karnevalsartade genomsyrades av motsatser. Tydliga mot
sättningar fanns mellan den katolska karnevalen och fastan, mellan 
vårfesten och vintern samt mellan festen och vardagen. Motsatserna 

ställdes på sin spets i den upp och nedvända världen. Män klädde ut 
sig till kvinnor och kvinnor klädde ut sig till män. Kvinnor beväpnade 
sig och rökte. Män sysslade med textilslöjd och spädbarn. Karnevals
inslag visade tjänstefolk som gav order åt sina herrar och söner som 
pryglade sina fäder.57 

Upptågen kan synas harmlösa, men när hög och låg bytte plats 
framträdde bilden av en alternativ samhällsordning. Det ligger i 
sakens natur att en sådan ritual kunde ges samhällskritisk innebörd. 
Det verkar som om den av icke-eliten användes som ett tillfälle att få 
utlopp för missnöje med sin samhälleliga position. Enligt Peter 
Burke tilläts detta av eliten eftersom den förstod att de lägre sam
hällsskikten behövde en säkerhetsventil för att inte samhället skulle 

53 Sundvallson 1849, s- 5&-
54 Sundvallson 1849, s. 87. 
55 Sundvallson 1849, s- 57-
56 Sundvallson 1849, s- 99 
57 Burke 1983 (1978), s. 214-216. 
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vändas upp och ned på allvar.58 Den franske mentalitetshistorikern 
Emmanuel Le Roy Ladurie har hävdat, utifrån sin undersökning av 
1580-talets Romans, att omkastningen dessutom användes av de rika 
för att förlöjliga en eventuell omkastning av samhällshierarkierna.59 

I studentkarnevalernas inslag av upp och nedvända världen-karaktär 
var det, till skillnad från de mer tydligt politiska inslagen som dis
kuterats i de föregående avsnitten, inte det nuvarande utan det kom
mande som framhävdes som löjligt. Karaktärerna, som hämtats från 
Blanches komedi, användes för att gestalta samhället som det kunde 
komma att se ut efter hundra år, alltså på 1940-talet - en komisk och 
löjeväckande syn enligt Sundvallson. I den emanciperade världen skrev 
litterära män "sentimentala och smånätta nouveller". Kvinnornas 
eventuella tillträde till universitetet, som åtminstone formellt skulle 
förverkligas mindre än 25 år efter karnevalen, förlöjligades: "En 
modern student med en nätt fruntimmersmössa under den vita uni
formsmössan, klädd i värja och frack, kjortlar och läderbälte kan för er 
redogöra för tillståndet vid universitetet."60 Också enstaka andra kar
nevalsinslag var präglade av omkastningstemat. Under karnevalen 1847 
åkte en skjutsbonde runt i en kärra med sin husbonde som passagerare. 
Han hånade hela tiden husbonden - och sålde honom slutligen.61 

Litteraturvetaren Michail Bachtin har karaktäriserat karnevalen 
som en del av medeltidens och renässansens "skrattkultur": den ko
miska, parodiska bakvända aspekten av den vardagliga världen. Kar
nevalens skratt var, enligt Bachtin, ambivalent och filosofiskt. Det var 
inte ett uteslutande negativt skratt där den skrattande ställer sig vid 
sidan av det förlöjligade. Istället var den skrattande själv en del av den 
komiska och löjeväckande men samtidigt föränderliga värld där allt 
dör, för att sedan pånyttfödas och förnyas. Karnevalens förnimmelse 
av världen var således full av det dynamiska, föränderliga och ombyt-
liga, men också av det lekfulla och komiska. Skrattet var därigenom 
fientligt inställt till det beständiga och fullbordade.62 

58 Burke 1983 (1978), s. 227-231. 
59 Le Roy Ladurie 1982 (1979), s. 275 
60 Sundvallson 1849, 55^- och Lindroth 1976, s. 166. 
61 Axelson 1847, 39 oc^ 65^ samt Lundgren 1847, s- 44-
62 Bachtin 1991 (1965), s. 19-22. 

83 



Mot denna bakgrund ser Bachtin gestaltningarna av den upp och 
nedvända världen, profaneringarna och de anspelningar på genitalier 
och exkrementer som var en del av den ständigt födande, åldrande 
och döende medeltida karnevalen. Den egentliga karnevalen, som 
infaller före fastan, ser Bachtin som "reservoaren för de folkligt-fest
liga former som förlorat sin självständiga existens". Bilder och ritualer 
överfördes från andra fester och i slutet av 1800-talet var karnevalen 
den enda levande representanten för äldre tiders festligheter. Då hade 
emellertid karnevalen förlorat sin tidigare innebörd. Den filosofiska 
och ambivalenta skrattkulturen hade enligt Bachtin för länge sedan 
försvunnit.63 I studentkarnevalerna fanns inte heller några spår av en 
äldre skrattkultur. Studenterna ställde sig vid sidan av det beskrat
tade, och omkastningsinslagen verkar ha varit rent satiriska.64 

Kommissarie Plåglund och studenterna 

När studenterna visade scener från hembygden var det vanligtvis ut
format så att olika sociala karaktärer visades upp, som exempelvis 
deltagare i ett bröllopsfölje. Här fick studenterna möjlighet att driva 
med olika samhällsgrupper. Ett av de återkommande inslagen i kar
nevalstågen var driften med polisväsendet. Poliserna förekommer 
som löjliga schablonbilder vid majfesterna under hela 1840-talet. När 
Djävulen under karnevalen 1847 besökte Värendsbornas bröllopsfest 
och skrämde upp sällskapet "framträdde till allmän bestörtning 
Länsman Plåglund och yttrade i en hjeltemodig ton, det han och den 
fruktade avgrundsanden voro gamla bekanta, hvarföre han nu ginge 
att inbjuda denne till en lysande brorsskål".65 

Under karnevalen två år tidigare utspelades en liknande episod. Ett 
sällskap bestående av dalkarlar och kullor skrämdes av en afrikan som 
de trodde var Djävulen. En kulla dristade sig att föreslå: "Kära herr 

63 Bachtin 1991 (1965), s. 60 och 219-222. Citat s. 220. 
64 Linda Oja har i en studie av "lekfull kyrklighet" bland pigor och drängar under 

1700-talet visat hur en homogen grupp ensidigt upphäver hierarkierna, och hur grup
pens karnevalsartade skämt riktas mot någon annan, snarare än "mot allt och alla in
klusive den skrattande själv". Oja 1997. Citat s. 206. 

65 Axelson 1847,s- 71 oc^ Lundgren 1847, s- 44- Citatet i Axelson. 
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F-n, tag inte någon av oss, utan om ni skall hafva någon, så finnes 
här tvenne länsmän, dem må ni ta."66 Samma år häcklades också 
stadsvakten i Norrköping ganska brutalt.67 

Inte heller den glorifierade allmogen undgick gyckel. Peter Burke 
har pekat på elitens något ambivalenta inställning till folket under 
upptäckandet av folkkulturen. Trots att det förhärligades och beund
rades kan man finna ett visst förakt gentemot folket. Detta motsägs 
inte av studentkarnevalerna. Bilden av allmogen i karnevalstågen var 
överlag positiv, och deras naturliga friskhet var uppenbarligen att 
föredra framför adelns dekadenta surhet. Ändå framställdes bönderna 
ibland som enfaldiga, försupna och löjliga i största allmänhet.68 

Pressen fick också sina fiskar varma under majfesterna - 1845 
häcklades Ostgöta Correspondenten. Tidningen, som i karnevalståget 
antagit mänsklig gestalt, delade ut exemplar som skulle innehålla 
"politiska torneringar" men visade sig vara helt tomma.69 Två år 
senare skämtade man med den liberala lokaltidningen Upsala, "en 
blek och mager personage".70 Det var emellertid den konservativa 
pressen som fick utstå mest gyckel. Ar 1849 överraskade Tiden sin 
omgivning: "Tiden sjelf är också alldeles upp och nedvänd idag; ty 
äfven denne konservatismens representant [...], skrider framåt i 
hvimlet, tvertemot sin natur och till allas högljudda förvåning." 
Upsala-skribenten Sundvallson passade också på att kritisera den 
konservativa lokalkonkurrenten Correspondenten för dess dåliga be
vakning av majfesten.71 

Men var fanns studenterna själva i detta virrvarr av schablonbilder 
och löjliga figurer? Jo, de framställdes alltid som framtidens hopp, 
ställda i bjärt kontrast mot figurerna runtomkring. Studenterna såg 
sig själva som väl insatta i tidens stora politiska frågor, och snart 
skulle världen ligga för deras fötter. Vidare jämfördes studenten med 

66 Hagberg-Lundgren 1845, s. 66. 
67 Hagberg-Lundgren 1845, s. 4^f. 
68 Hagberg-Lundgren 1845, s. 19, 31 och 46, Axelson 1847, s. 16 samt Sundvallson 

1849, s- 99-
69 Hagberg-Lundgren 1845, s- 42-
70 Axelson 1847, s. 40. 
71 Sundvallson 1849, s- 62 och 92. 
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medeltida riddare. Han var "lika mycket en poetisk tolk af nutidens 

oroliga sträfvanden, som den unga jernsmidda riddaren af forntidens 
hjeltekraft".72 

En av studenternas egenskaper överskuggar emellertid de övriga, 
nämligen vad som kan kallas den studentikosa ungdomligheten. Stu
denten intar i karnevalsskildringarna en särställning bland ungdomar. 
Bara en student kunde "djerft afkasta alla fördomens och småsinnets 
tvångströjor" och det är just denna ungdomlighet som enligt Sund-
vallson "söker luft" i studentkarnevalerna.73 

I det uppsluppna firandet betonades ljusets seger över mörkret, den 
nya unga vårens seger över den gamla vintern, det nya samhällets 
seger över det gamla privilegiebas er ade förlegade samhället. Ännu en 
symbol för det nya var alltså studenten själv. 1847 års karnevalsskild
rare Maximilian Axelson förklarar studenternas majfirande på ett näst 
intill idealtypiskt sätt: 

I vårens seger öfver vintern [...] finner [...] tänkaren, skalden eller 
svärmaren deruti en mäktigt talande häntydning på det sannas, skönas 
och godas seger öfver det ändliga; och ur denna synpunkt sedd, blifver 
således blomstermånadens första dag en högtidsdag. Såsom sådan be
traktas den ock af den ungdom, som här svurit ljusets fana/4 

På ett annat ställe i texten liknas våren vid "det framåtskridande 
Unga' som genom strid skall besegra vintern, "det förstelnade 
Gamla P Den bild av studenterna som här skymtar i karnevalsskild
rarnas kommentarer bör sättas i samband med forskningsuniversite
tets uppkomst och den tyska nyhumanistiska universitetsidén. Tidi
gare hade universitetens uppgift i första hand varit att förmedla en 
uppsättning kunskaper, fastställda av auktoriteter inom olika discipli
ner. Enligt de nya idealen skulle studenten istället lära sig att själv
ständigt söka sanningen, och forskning och undervisning uppfattades 
som två oskiljaktiga sidor av samma ändlösa bildningsprocess.761 det 

72 Hagberg-Lundgren 1845, s. 18 och Sundvallson 1849, s- :3 oc^ 99-
73 Sundvallson 1849, s- I^-
74 Axelson 1847, s. 6. 
75 Axelson 1847, s. 77. 
76 Runeby 1989b, Skoglund 1991, s. 45-52, Blomkvist 1992, s. 28 och Liedman 1993, 
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nya budskapet fann de tyska studenterna, med Nils Runebys ord, "en 
identitet, en viss social medvetenhet, ett värde och ett ansvar som 
studenter".77 Trots att endast delar av det tyska systemet anammades i 
Sverige påverkade det utvecklingen vid universiteten,78 och inte minst 
framväxten av en självmedveten och i samhällsfrågor engagerad 
svensk studenttyp.79 

Avslutning 
Under 1840-talet strävade studenterna efter att organisera sig på nya 
grunder. De gemensamma majfesterna kan ses som en del av denna 
strävan. I samband med festerna uttrycktes en önskan att förena de 
studerande i en studentkår. En studentkår skulle innebära ett steg 
bort från de traditionella, provinsiellt baserade studentnationerna och 
motverka splittring mellan studerande av olika nationstillhörighet. 

Liksom i äldre europeiska karnevaler uttrycktes politiska åsikter i 
karnevalstågen. Nationalismen var ett genomgående tema i karneva
lerna och många inslag bör sättas i samband med vad Peter Burke 
kallat återupptäckten av folkkulturen. Nationalismen stod i viss mån i 
motsatsförhållande till den rådande samhällsordningen och studen
ternas nationalism hade sin udd riktad mot det gamla privilegiesam
hället. Nationen skulle byggas av fria individer, utan ståndsprivilegier 
och skrån, på samma vis som studentkåren skulle bestå av "svenska 
medborgare och studenter" snarare än av medlemmar i skilda stu
dentnationer. 

Många studenter verkar, av karnevalsekipagen att döma, i allmän
het ha förespråkat någon form av riksdagsreform, och den gamla 
ståndsriksdagen häcklades under karnevalerna. Kraven på riksdags
reform kan också ses mot bakgrund av individens emancipation från 
det gamla privilegiesamhället. Människan skulle representera sig själv 
och inte ett kollektiv hon tillhört sedan födseln. 

s. 81-83. 
77 Runeby 1989b, s. 103. 
78 Liedman-Olausson 1988, s. 19, Skoglund 1991, s. 48f, Liedman 1993, s. 90-96 

och Björk 1997, s. 46f. 
79 Runeby 1988b. 
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I hembygdsskildringarna fanns det gott om komiska inslag. Dessa 
utgjordes vanligen av nidbilder av folktyper och sociala karaktärer, till 
exempel representanter för ordningsmakten. De karnevalsfirande stu
denterna ställde sig vid sidan av de utskrattade, och det skämtades 
inte om studenter i dessa sammanhang. Studenten, som ofta ingick i 
uppsättningen av folktyper vid exempelvis gestaltningen av ett bond
bröllop, framställdes alltid i positiv dager, som ljusets och bildningens 
representant. 

Omvändningstemat, som var karaktäristiskt för de gamla europe

iska karnevalerna, användes ibland av studenterna. Kvinnor som var 
utklädda till män och drängar som var oförskämda mot sina herrar 
visades, och det verkar som om inslagen var ett sätt att driva med 
föreställningen om att de sociala hierarkierna enkelt kunde vändas 
upp och ned, eller jämnas ut. Utjämnande och omkastade förhållan
den mellan man och kvinna och mellan hög och låg framställdes som 
något löjligt och komiskt. Vi kan också påminna oss Västmanlands-
Dala nations ansträngningar att göra sina hembygdsskildringar 1845 
så realistiska som möjligt. Ett par av de för ändamålet nedhämtade 
dalkarlarna hamnade, enligt en tidningsnotis, under festligheterna vid 
Polacksbacken i göteborgarnas barack, där de togs för utklädda stu

denter. Sprit serverades, brorsskålar utväxlades men när misstaget 
uppdagades kördes de nya bröderna under förolämpande eder ut ur 
tältet.80 Det var uppenbarligen en viss skillnad mellan att gestalta 
bönder i romantiskt skimmer under en karneval och att verkligen 
umgås med dem. 

I ljuset av allt detta tycks Carl August Hagbergs uppfattning om 
sin samtids politiserande studenter, som jag inledningsvis refererade, 
ha varit ganska träffande. Om en förenklande anakronism tillåts kan 
det hävdas att karnevalsinslagen förmedlade en bild av de festande 
studenterna som politiskt radikala men socialt reaktionära. I under
sökningar av 1800-talets tyska studentrörelser har man kunnat kon
statera att dessa bör tolkas mot bakgrund av det tyska bildningsbor-
gerskapets framväxt, och att studentrörelserna i stor utsträckning 

80 Hjärne 1845, s- x57-
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hade just detta samhällskikts särintressen för ögonen.81 Det kan 
mycket väl hända att de svenska studentrörelserna vid 1800-talets 
mitt skall uppfattas på ett liknande sätt, vilket onekligen skulle kasta 
ett förklarande ljus över de budskap som förmedlades i studentkarne
valerna. 
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[Hwasser, Daniel] 1845, Aminnelse-tal öfver framl. landshöfdingen öfver 
snöregionen, en af de fyra i svenska årstidernas samfund, commendören af 
gyllene vargskinnspelsen, riddaren och commendören af svarta botforen med 
stora skaftet, riddaren af lappvanter-orden, riddaren af snöplogen och dubbla 
fönsterrutan i briljanter, ordföranden i sällskapet: "För öm och frusen finger
vård", hedersledamoten i flera in- och utländska kylda sällskaper m.m. herr 
Förre Kalle Winter, hållet vid Eklundshof den 1 maj 1845. Uppsala [Ano
nymt utgiven] 

81 Se t.ex. Jarausch 1974, s. 553-555. Jfr också med forskningen om "Det unga 
Tyskland": Roseman 1995, s. 12-15 och Elkar 1995. Om bildningsborgerskapets fram
växt. Se Kocka 1993 (1988). 

1845. 
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[Lundgren, Johan Erik] 1847, Majfesten i Upsala 1847. Uppsala [Anonymt 

utgiven] 
[Sundvallson, Johan] 1849, Studenternas majkarnaval i Upsala 184g. Uppsala 

[Anonymt utgiven] 
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