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Wexjö 1850. L it o,qr. 

Till v. skolan med H. Sj ögrens monument; mitt framför domkyrkan gymnasium. 

D en uppsats, som läses här, skrefs ursprungligen för Lunds 
Dagblad (1916) efter uppfordran af dess redaktör. Nu har 

den dock fått en förändrad inledning, hvarur spåren af en viss mot
sträfvighet att följa uppmaningen alldeles försvunnit. Dessutom ha 
på en del ställen tillägg gjorts, så att den åtminstone i någon mån 
kan försvara ett förnyadt framträdande. 

Det är om min första ankomst till Lund 1856 och mina tidigaste 
intryck därifrån, som uppsatsen skulle handla. I sig själf alltså 
något bra lite märkvärdigt eller föranledande till större vidlyftig
het. Mina små hågkomster äro här det enda lefvande; men för · 
öfrigt är det ett öde fält jag öfverblickar, så till vida som de upp
trädande personerna längesedan äro bortgångna. Och hvad de nu 
något ålderstigna minnena beträffar, så tycker läsaren nog, att jag 
kunde sparat mig en lång inledning. Men man flyger i alla fall ej 
med ens från mellersta Småland till södra Skåne, hälst den tiden, 
då det ännu ej fanns någon järnväg, ehuru det verkligen arbetades 
på en sådan mellan Malmö och Lund, som öppnades själfva Oskars
dagen d. 1 December. 

Något skall alltså, trots faran af vidlyftighet i oträngdt mål, 
först talas om valet af riktpunkten och färden dit. Då jag med vår
terminens slut 1856 lemnade öfversta afdelningen af »Wexjö förenade 
gymnasium och skola», såsom den officiella benämningen numera 
(sedan 1850, ty då kom tillämpningen af 1849 års förordning) lydde, 
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så föll det af sig själf, att jag för studiernas fortsättande skulle 
vända kosan till Lund. Hvad jag skulle göra där, stod också från 
början klart för mig: jag skulle ta graden. fast jag väl hade en 
aning om att detta, af åtskilliga skäl, ej minst ekonomiska, var lät
tare sagdt än gjordt. Om Upsala, dit mina flesta gymnasiekam
rater re~te - det ansågs liksom gentilare att resa dit, fast det för 
många väl hade mera reala grunder - kunde det för mig ej bli tal. 
Och det var för väl, att det ej kunde komma i fråga, ty det hade 
nog totalt förändrat mina öden. Till polartrakterna hade jag väl då 
aldrig kommit och förmodligen stannat som lektor vid ett läroverk. 

Det fanns annars verkligen åtminstone en dragning mot Up
sala, i:nen den var af rent ideal art, af ett slag alltså som gerna 
får ge vika för lifvets realia. Däruppe hölls visserligen just i Juni 
1856 ett studentmöte, men det angick mig föga. Jag hade ur unions
historien - den gamla och den nya - ej insupit några starkare 
skandinaviska tendenser, fast jag kom att stanna midt i »Concilia
trix». Nej - dragningen låg för mig helt enkelt i vördnaden för ett 
minne: 'Erik Gustaf Oeijers. Honom beundrade jag lifligt och läste 
flitigt, så godt jag förstod, redan som gymnasist. Och jag vet ej, 
hur tidigt det var, som suset ur »Skogen vid milan » trängde in i 
mitt sinne. Hans sånger brukade sjungas på herregården Tagel 
i hemorten, som så gerna af oss besöktes; allt sedan ha deras väl
ljud haft en orubbad fristad i mitt hjärta. I de åren idealiserar man 
gerna både verk och personligheter; senare gäller det att rädda 
sympatien äfven efter vissa afprutningar. Hur skulle det annars gå 
oss stackars människor! 

Men som sagdt: till Skåne och Lund pekade för mig både 
tradition och andra skäl. Till dem skulle framtidens horoskop 
lagt ett väldigt plus - om jag kunnat läsa det. I Lund hade min 
fader emottagit sin lagerkrans af Tegners hand, just på »'Epilogens» 
högtidliga dag 1820. Den berömda dikten hade jag mer än en gång 
läst hemma och det inte i »Samlade skrifter» utan i sitt första, sam
tida tryck. Till Skåne drogs jag dessutom af andra skäl. Redan 
som barn hade jag en gång besökt det (Sörby Torp), ty i den 
provinsen hade ett par nära fränder bott längre tid, fast de 
sedan återvändt till Småland och blifvit godsägare där. De hade 
emellertid här nere förvärfvat vänner, hvilket äfven visade sig 
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komma mig till godo. Men så fanns det ofvanpå allt det för mig 
högaktuella skälet, att i Lund studerade för närvarande min äldste 
broder. förberedelser för medicine kandidatexamen hade kvar
hållit honom öfver sommaren härnere och hindrat honom att nu 
besöka hemmet. 

Alltså: till Lund skulle jag resa och aflägga studentexamen. 
Denna inföll visserligen ej förrän i första hälften af September -
det var början och slutet af terminen, som gerna upptogs af dylika 
bisysslor, om man får kalla det så, som afsåg att fäs.ta nya lär
jungar -, men redan den 6 Augusti gaf jag mig i väg från hemmet. 
Det var 20 mil, jag hade att färdas, efter dåtida längdmått; i »nymil» 
blir det väl en smula mera. Att resa landsvägsskjuts var något för 
mig opröfvadt, ty vid resorna i hembygden hade sådant aldrig be
höft förekomma. Om skjutsare hade jag fått den föreställningen, att 
det var ett ogent släkte; de hade väl dessutom sina olika extra-

. lynnen i Småland, Göinge och nere på slätten. Och med en håll
karl hade jag aldrig talat, aldrig heller legat på en gästgifvaregård. 

, Resan ned tog två hela dagar, med nattläger i Elmhult, som 
var en välrenommerad gästgifvaregård. Lyckligtvis var jag ej hän
visad till min egen opröfvade konst att ta mig fram, ty en något 
äldre bror, som efter tidigare aflagd kameralexamen tjänstgjorde 
i K ristians.tad, skulle, efter ett sommarbesök i hemmet, just åter
vända dit. Det var tur för mig, att han ännu hade tjänstgöring där, 
ty hans praktiska sinne, som ledsnade vid pappersluntorna i lands
kansliet, förde honom öfver till brukshandtering, hvarföre han sedan 
genomgick bergsskolan i Filipstad. Han var ganska resvan, men 
lät mig för öfningens skull sköta beställningar m. m.; jag upp
fångade blott en gång, efter min egen tillsägelse till hållkarlen, det 
uppmuntrande tillägget: och rör så på galoscherna! till hvilket jag 
hvarken hade det rätta kuraget eller det rätta tonfallet. 

Men omsider skildes våra vägar, där han skulle vika af till sin 
bestämmelse, och lemnad ensam på en gästgifvaregård satte jag mig 
för att fördrifva den långa väntetiden att genom fönstret afteckna 
en skånsk uthuslänga med en öfver fasaden och halmtaket upp
stigande brädgafvel. Herr gästgifvaren, som kom fram och tittade 
på min ritning, nickade bifall. Jo - det var likt och kunde kän
nas igen. 
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Min väg ned mot Lund gick nu öster om .Ringsjön öfver Wram 
och liörby. Så till sist det två mil långa hållet mellan tturfva och 
Lund. Namn ha sin betydelse och stämma sinnet olika. Lund är 
ett vackert namn genom själfva sin ideförbindelse, och jag behöfver 
ej för att belysa min sats vädja till så långväga namn som Liris, 
Granada eller Guadalquivir. Men tturfva har just ingen klang. Jag 
känner förstås ej dess rot eller härledning och vet således ej, om 
däri finns något försonande. Säkert är, att allt i omgifningen väckte 
mitt misshag, och den kala, hvitmenade hållstuga, där jag anvisa
des att kanske ett par timmar vänta på häst, föreföll mig isynner
het odräglig. Där låg en stor brännvinstunna på bockar. Där 
gick ·en herre, som föreföll mig att vara skolmästare och som små
ningom började anknyta ett samtal. Slutligen frågade han vänligt, 
om han fick bjuda på en konjak; i dessa tider hoppas jag, att mitt 
höfliga afböjande räknas mig till godo. När dagen hällde, slapp jag 
omsider tturfva, sedan jag i dagboken tecknat mitt namn med titeln 
studerande och likaledes besvarat frågorna: hvarifrån och hvarthän. 
I en gästgifvaredagbok går sådant lätt; som lifs.frågor kunna ·de 
vara vidlyftiga nog. 

Med tryckande tyngd hade den kala slätten lagt sig på sinnet. 
Den säges ju i stället verka befriande. Nu för tiden skrifs det så 
vackert om »vidderna» och »dagrarna», »förtoningarna » och de fly
gande skyarna; men jag hade aldrig uppfattat landskapet som en 
målning, en tafla, utan som något att lefva uti, gerna utan vackra 
ord, men i innerligt samförstånd. Och man behöfver just ej vara 
sinnad att taga sig för något ondt för att tycka, att man ute i fria 
naturen hälst vill vara fri från människors ständiga öfvervakande 
och ej som här kunna bli beglodd på en half fjärdingsvägs afstånd 
utan en större sten att kunna krypa bakom. Ty det är skönt att ibland 
kunna få vara ensam. Skog och vatten voro för mig de nödvändiga 
elementen i ett landskap; ljungfält (hälst blommande!) och mosse 
gingo också an som en omväxling. Jag kom ju från den provins, där 
folket ej säger, att solen gått ner, utan att hon gått »i skog». Och 
till mina tidigaste medvetna minnen hörde en aftonvandring vid en 
äldre frändes hand genom en furuskog till en kolmila. Suset i de 
mörka kronorna följde mig som en ny lifserfarenhet, gåtfull förstås, 
ännu när på kvällen täcket stoppades kring mig i bädden. 
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Som sagdt - skog och sjö eller åtminstone en sorlande å, som 
kom någonstans ifrån och gick någonstans hän, ville det till för mig 
för att kunna bli riktigt glad åt landskapet. Skog med måttligt ku
perad mark, ty det fick jag senare lära mig i Norge, att skogen på 
fjällvidderna egentligen bara tar sig ut som ett grönt öfverdrag 
ungefär som mossan på en sten. Ja - det tar sin tid att bli skåning, 
men det passar bra i en provins, där det heter, att det ej från början 
skaptes någon hast. 

Min far var intresserad botanist efter den tidens sätt, d. v. s. 
växtkännare. »floran » låg om sommaren gerna på hans bord, ofta 
med en frisk växt mellan bladen, till bevis på förnyad kontroll. lian 
hade förr i världen botaniserat härnere med själfve Elias fries, hvar
före den minnesgode forskaren, då vi på hans lefnadsafton samman
träffade, uppmanade mig att säga farbror, hvaraf jag naturligtvis 
med stolthet begagnade mig. Redan innan jag blef student hade jag 
med förtjusning läst, hvad som då utkommit af hans »Botaniska ut
f[ygter », som min äldste, ganska boksynte broder skaffat sig. 

Min zoologiska fallenhet gillades ej alldeles af min far; blom·
morna, brukade han säga, stå och vänta på en, fåglarna flyga sin 
kos. Det är nog så, men växterna kunna också ibland gömma sig 
alltför väl. Pyrola umbellata, som han ofta talade om - »Vi får väl 
ut en dag och söka rätt på henne, jag har sett henne där borta», 
hvarvid han pekade bortemot en blånande skogsbacke - kom det 
att dröja många år, innan jag fick se, där hon stod på en ensam 
plats i skogen i all sin jungfru-fägring. Och det var långt ifrån 
den antydda platsen. Olyckan är nästan att här springa för mycket 
småbotanister, som värdesätta växterna i poäng och plocka bort det 
sällsynta. Nu hade emellertid min far uppmanat mig att ha ögonen 
öppna för Skånes växtvärld. Långt innan jag hann till tturfva, 
hade en aldrig förut sedd växt uppenbarat sig vid vägkanterna; ge
nom sina vackert ljusblå blommor skilde den sig från andra Com
positre, som bruka vara gula som maskrosor, hvita som prästkra
gar eller möjligen gridelina som tistelblommor. Det var förstås 
Cichorium intybus. I det hela misshagade växten mig. Jag hade 
mycket heller sett Galium, blåklockor, röda tjärblommor (»beka
rispor») eller andra gamla vänner. Och det förbättrade sedan ej 
saken, att den på Lunds studentkafeer användes som kaffesurrogat. 
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ttvadan man kan förstå kaffefruntimrets denna gång rättmätiga för
trytelse, då en student vid omröring i sin kopp gladt öfverraskad 
utropade: en böna, en böna! Han hade påträffat ett fragment af 
en sådan. 

Skymning och natt bredde sig öfver slätten, och det var först 
nära midnatt, jag halfsofvande skramlade in på Lunds tysta Bred
gata. ttusrader och trädgårdstäppor skymtade som skuggor; de 
såväl som Lundagårds kronor, som jag mera gissade mig till. Men 
jag spratt dock ordentligt till, när en kolossal skugga plötsligt tedde 
sig på vänster hand och kopparlurar hördes skrälla högt uppifrån. 
Lätt att gissa, hvad det var, verkade det likväl som en hemlighets-

Lund från N. 0. 1860-talet. Foto. JJ. A. L in<lgreu. 

full makt. Så vred man öfver torget in på Skomakaregatan och 
tannade vid Malmrosska kasernen, där min bror bodde. Villrådigt 

ströfvades det på gården och bultades på dörrar. Ut kom omsider 
studentuppasserskan på stället, »frugan » kallad - hennes rätta namn 
var Johanna Albrekt -, den myndiga och raska lyste på mig med 
eh medhafd lykta och utbrast: är det den lille Q-dt, då ska vi 
väcka kandidaten! Den lille får här förstås enligt den klassiska 
formeln minor natu, den yngre, ty jag var snarare något längre 
än den äldre representanten, som för resten nu mötte i sin dörr och 
allsinte behöfde väckas. Jag var ju förebådad i bref, fast timman 
var ytterst osäker och ej som nu bestämbar på minuten. 

Så följdes jag, då det blifvit för sent för ett längre samspråk, 
uppför ännu en trappa till det lilla vindsrum, där jag skulle bo några 
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veckor. Går jag Skomakaregatan utföre, så kan jag alltjämt se 
dess fönster, vettande västerut öfver ett lägre angränsande tak -
fast »kasernen » eljest följt med sin tid och blifvit rätt olika hvad 
den var då -, men jag har aldrig känt minsta lust att åter beträda 
mitt första rum här i Lund. Det skulle bara verka kusligt. Det 
var också blott ett provisoriskt härberge, ty meningen var ej att 
jag skulle stanna terminen öfver denna gång, utan efter student
examens afläggande återvända hem. Inte räknade jag fönster-

Absiden med van Diirens sträfpelare. 
Ur : Pittoresk resetur från Stockholm till Neapel. 1852. 

rutorna, hvilket för resten snart varit gjordt, och hvad jag drömde 
om natten, vet jag inte. Men det må ha varit hvad som hälst, så 
var det ej det minsta likt, hvad lifvet hade i beredskap. 

Följande dag företogs, naturligtvis under broderlig ledning, en 
orienteringsvandring genom den del af staden, som närmast borde 
intressera. »Käppslängarsträt» ! Nåväl - äfven i Wexjö ståtade 
en välbeställd gymnasist gerna i käpp, och kravaller mellan olika 
ungdomslager inträffade stundom. Norr om »Kapellets» trappgaflar 
spände van Diirens väldiga stödjepelare då för tiden sin djärfva båge 
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mot sydöstra hörnet af korsarmen. Den var så vacker i sin stolta res
ning, att det nästan var synd, att den befunnits öfverflödig. Häpen 
stannade blicken på absidens ädla halfrund med sin »törnekrona». 
- livad som i senare tider och intill våra dagar kallats zoologiska 
museum 1· - nu flyttadt långt bort i norr - inrymde då samtliga· 
institutioner utom den astronomiska, förlagd till Carolinabyggna
dens torn, den botaniska i trädgården och den anatomiska vid 
Sandgatan. Det är alltså en väldig utveckling, universitetet kan se 
tillbaka på sedan den tiden. - På en mindre, rätt vacker byggnad 
med sin höga mot Lundagård vettande stentrappa vid gafvelfasaden 
och med gallerskyddade svarta anslagstaflor på ömse sidor af den 
hvälfda ingången fästes eftertryckligt min uppmärksamhet med det 
enda ordet »Kuggis ! » Som rektor har jag sedan, med anledning 
af då påtänkt tillbyggnad österut till gamla bibliotekshuset, varit 
med om dess. borttagande, hvilket efteråt mer än en gång förtrutit 
mig. Vid akademiska högtidligheter, då processionen utgick just 
härifrån, intogos trappafsatserna på ömse sidor af akademivakter: 
rätt robusta gubbar i blå rockar med röda uppslag och med hvar sin 
hellebard i handen. Men spjuten stretade åt olika håll, och karlarna 
hade tydligen behöft få ett eftertryckligt gif akt! sig tillropadt, om 
det hjälpt. livad de gjorde, när de ej dekorerade, vet jag ej. 

Tegnersplatsen var en vanlig stenöken, där Frithiofs-sångaren 
stod (sedan 3 år tillbaka) och leddes vid, om han ej emellanåt 
lystrade till vid tonerna från Lundagård, vare sig de buro hans egna 
stolta strofer eller det var sådana som först stämts upp vid fyris: 

Vikinga säten, åldriga lundar! 
Hvad Akademiska Föreningen beträffar, så gaf den ett långt 

enhetligare intryck än nu. Dess fyra torn voro ju ärnade till hörn
torn, men ingen kunde den tiden ana dess utveckling, som gjorde 

1 Byggnaden har haft olika bestämmelser. Uppfördes ursprungligen (1840 
-45) till biskopshus, ty den forna biskopsgården låg just här midt i en trädgård 
i katedralens närhet. Det nuvarande biskopshuset uppfördes 1842-45 såsom uni
versitetets institutionslokal, men utbyttes 1848 mot den förra (se E. Berling, Lund). 

1852 flyttades den kemiska institutionen till sin nybyggda lokal, 1886 den 
fysiska till sin, och zoologien blef nu för en tid enrådande, men fick dock af
stå utrymme åt de i dess eget sköte uppkomna geologiska samlingarna. Så bröto 
sig dessa ut som siälfständiga. I våra dagar är byggnaden helt och hållet ut
rymd af naturvetenskaperna och upplåten åt fornhistorien och medeltidskonsten. 
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det nödvändigt att lösa denna arkitektoniska slutenhet. Den låg 
där nu för sig själf, och man förstod, att här bodde sorglösheten i 
sitt slott. Dess ungdomliga innehafvare skulle visserligen en efter 
annan försvinna i världsvimlet, men så länge de höllo samman här, 
voro de någonting i tydlig olikhet mot andra. 

Bakom Carolina och Kuggis låg botaniska trädgården, skild 
från Sandgatan genom en c:a 4 alnar hög, hvitrappad mur, öfver 
hvilken några präktiga trädkronor reste sig och hvilken kvarstod 
ända till slutet på 1870-talet. Med sina rätliniga rabatter och sina 
mer än 3 alnar höga buxbomshäckar såg trädgården just inte ut 
som en plats inredd för »naturliga familjer », snarare som en gammal 
slottsträdgård. Norr om biblioteket fanns en stor damm med rudor 

~iö.i~~~~~i'i~~j· och alger i. Men att 
det gick an att trots 
platsens ålderdomli
ga utseende fara mo
dern botanik där un
der J. Agardhs led
ning, behöfde ej be-
tviflas. Just han 

skulle dessutom 
(1862) få börja an
läggandet af en ny 
botanisk trädgård 

Bot. trädgården. utanför staden i 
Teckning o . 1865 nf stud. S. Andersson , Sm. , sedermera ritlärare. öster. 

Det var ju i sin ordning, att förevisaren, själf medicinare, pe
kade på en helt ny byggnad invid Sandgatan och norra ändan af den 
omtalade muren. I dagligt tal kallad Anatomisalen, inrymde den då 
hela den medicinska undervisningen utom förstås den rent kliniska. 
Tidigare hade medici fått trängas med botanisterna i en i själfva 
trädgården belägen by~rnnad. Sitt då för tiden nybyggda hus, i 
hvilket de lofvat sig lång trefnad, ha de som bekant för en del år 
sedan öfvergifvit; geologerna ha flyttat in i stället, numera med kla
gan öfver brist på utrymme. 

ttögre upp sågs vid gatan en stor grönskande lund. Egentligen 
ett annex till botaniska trädgården kallades den Paradislyckan efter 
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en tidigare ägare, som djärfts att som sitt bära mänsklighetens 
äldsta' släktnamn. Där sades också växa märkliga träd, förstås kun
skapens, inte just lifvets. Tillträdet dit för nyfikna var såsom sig 
borde förbjudet, och jag fick således blott kasta en blick utifrån dit 
in. Men en gång senare klättrade jag verkligen från Vallgatan öfver 
det rätt höga staketet för att kunna berömma mig att ha varit där
inne en gång. Numera är tillgången till f. d. paradiset lätt för den 
som behöfver komma på lasarettet. 

Biskopshuset saknade den tiden den lilla utbyggnaden med 
altanen öfver ingången och hade ej heller den inhägnade gårdsplats 
framför sig, som hindrar små barfotalassar från vallens småhus och 
rucklen att springa och leka alldeles inpå trappan, som jag ofta såg 
dem göra. 

Men - skulle detta vara Helgonabacken? En latinsk sentens 
lär oss, att afstånd brukar öka respekten. Hur närhet kan minska 
den, fick jag röna nu. En planterad plats, som ingalunda tycktes 
mig svara mot de uttryck, skalden gifvit åt sin känsla, utan som 
såg ut som en inhägnad bit af den andra slätten samt med tre dam
mar, nu grönskande af andmat: en på tvärs till vänster om midtel
gången, två d :o på längs till höger. f örgäfves upprepade jag för 
mig själf ur inledningssången till »Gerda» 

På Helgonabacken vid Lund där nu 
Mamsell och fru 
Spatsera i doftande !under - o. s. v. 

Det ville inte alls ge någon stämning, lika litet som andra skaldens 
hänförda uttryck om platsen 1• Det märks, att han under sin Lunda
tid haft trefnad här i umgänge med andra, och den var då för tiden, 
nyss inhägnad och nyplanterad, så godt som Lunds enda fria pro
menadplats. När biskop faxe inhägnade bacl~en - om den nu 
skall kallas så-, låg den rent för fäfot som det heter, och biskops
huset fanns ej häruppe. 

Nej - Lundaborna ha nöjt sig med lite. Jag fick ju medge, att 

1 »Backen är härlig att se, det är hatten, som slätternas Flora sätter på 
flygande hår - -». Men sedan fölia några ord om »Absalon, Saxo och finn • 
och som alltså leda m i en helt annan »härlighet»: minnets och sägnens. 
(Jakob faxe, 1827). 
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Foto. G. G lee1·11p 1868. 

Domkyrkans midtskepp mot väster. 

--- -- -- -

utsikten mot Malmö och Köpen
hamn från ställaget eller altanen, 
som var rest i väster, var mycket 
vacker, men det kom egentligen 
själfva ttelgonabacken mindre till 
godo. Österut fanns visserligen 
ej då några hus alldeles inpå utan 
blott i tämlig närhet ett tegelbruk 
och längre bort sågs ö. Torn. 
Men ladugården åt norr, som låg 
där lika utmanande som nu, bar 
på sig liksom en läslig inskrift om 
nyttan och vinsten af gamla klo
stermurars rätta användning. Allt 
hade dock ej gått åt, ty en lös mur
klump låg kvar vid den s. k. ttel
gonagården. Om helgonens smak. 
när de under medeltiden utkorade 
backen till sin, skall ej tvistas. 
Men tidigare bodde ju här jätten 

finn, och han kunde väl ha hittat en mera passande plats för sin 
kula. Om jag nu i en viss misstämning tycktes färdig att förvisa 
jätteparet från ttelgonabacken - liksom det i våra dagar förvisats 
ur kryptan och ersatts med gammaltestamentligt för oss föga sym
patiskt folk - så fick jag dock medgifva sannolikheten af att här 
på finns tid, så där för 7-800 år sedan, kunnat se mera vildt och 
jättevulet ut och att det blifvit plattare sedan. Blott det ville jag 
eftertryckligt betona, att på Trolleklippa vid .Ed i Småland kunde 
man än i dag tydligt se, att trollen hade huserat. De riktiga trollen, 
om hvilka man vet, att alla deras glänsande smycken och kostbar
heter i solens sken och i kristen hand förvandlades till skräp. 

Allt detta medgafs villigt af ledsagaren men med den för
ståndiga anmärkningen, att en backes märkvärdighet ej alltid 
berodde på brantheten och höjden. Ty fast bådas vår gamle 
bekante Agnaryds backe i hemorten, som var rätt besvärlig att be
fara, vida öfvergick ttelgonabacken, så skulle den aldrig bli så be
römd. Sådant har sina orsaker. 



Detta var nu orienterings
vandringen med sina delvis något 
desillusionerande intryck, som det 
vanligen går med det man mycket 
hört omtalas och berömmas. 

Att jag ej dröjde länge att 
se mig om i domkyrkan och sär
skild t i dess krypta förstås af sig 
själft. liär vederlades alldeles den 
ofvan omtalade latinska sentensen, 
ty min respekt minskades ej . 
livad gubben Finn själf, som jag 
såg därnere, beträffar, så fick jag 
ju tillstå, att var utkastet till hela 
anordningen verkligen hans oc~ 
inte S :t La urens' (som Gerda
sångaren tycks vilja antyda) , . så 
fick jag göra rätt betydliga afdrag 
på mina kraf om vildhet både i 
hans omedelbara omgifning och i 
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Foto. G . Gle~ruv 1868. 

Domkyrkans högkor. 

hans föreställningsvärld, ehuru han i första taget skrufvade bra nog 
upp priset för sin medverkan. Trolskt var nog här nere i kryptan 
på sitt sätt intrycket af det hela, men må solen skina på S:t Lau
rentiidömen, så mycket hon vill, den förvandlas ej för det. Den 
himlaburna motståndskraften bad väl helgonet ned, kan man tro. 

livad staden eljest beträffar, fick jag ju· så småningom till
fälle att göra mig förtrogen med den, som det kallas, ehuru det skall 
medgifvas, att »förtroligheten » å min sida ännu blef ringa. Den såg, 
tycktes mig, ganska ledsam ut; en stad till på köpet i sommarvär
men och där inga bekanta ansikten titta ut genom fönstren, där 
man med ett ord känner ingen, är alltid tråkig. Gatorna voro ännu 
en månad före terminens början rätt tomma. De många träd
gårdarna gåfvo emellertid i vissa stadsdelar omväxling, och det 
fanns sådana, där man för en tämligen ringa kostnad kunde få gå 
in och efter . noggrann klockkollationering äta krusbär på tid. 

livad själfva stadsbilden i det hela angick, så tycktes den 
mig stå rätt mycket tillbaka för min gamla skolstad. Wexjö, den 
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enda stad jag kände, hade efter sina eldsvådor rest sig i nybyggdt 
och ordentligt skick med rätt slutna lrnsrader och ganska jämn
höga hus. Iiär åter fanns, jämte drag af gammal och hög förnäm
het, mycket ur »Stadsarkitektisk» synpunkt försummadt, lojt och 
efterblifvet; med ett ord sådant, som återkallade Tegners försmäd
liga ord om »akademisk bondby». Tiderna ha förstås ändrat sig; 
nu söker man i gränder och utkanter upp sådant halfförfallet och 
efterblifvet, afbildar och är glad åt det - bara man slipper att bo 
där själf. Ja krokigt och knaggligt var mycket i stället för rakt och 
linjeradt, som det kan bli, när det först göres upp på papper. Jag 
hade en känsla af allt detta, fast jag väl icke skulle kunnat uttrycka 
det så då. 

Men voro gatorna och torget i hvardagslag tomma, så fylldes 
de en dag med både folk och kreatur. Ty det var marknad. Iivad 
den första kategorien beträffar - den enda vi här bry oss om -, så 
var det inga patroner eller landtbrukare, utan idel själfmedvetna 
och trygga bönder med bredskyggiga hattar, blåa långtröjor med 
silfverknappar, gula skinnbyxor och höga stöflar, eller också drängar 
i ljusa långbyxor. Inga fruar eller fröknar i hattar, utan bara 
gummor och flickor 1 snibbade hufvudkläden, utbredda sömmade 
kragar, maijor och gröna lifstycken. Af planscher (f orssell: Ett 
år i Sverige) var allt detta mig förut väl bekant, men jag hade 
aldrig sett det i verkligheten, och det gladde mig så mycket mer 
att möta det nu. Konstnären J. Iiolmbergsson har med träffsäker 
hand framställt just ett par dylika marknadsscener, som jag nu hade 
för ögonen. De ha litograferats af M. Körner. ttolmbergsson har 
dessutom, om jag ej misstar mig, haft sin hand med i några af Skå
nebilderna i själfva det utmärkta och hos oss konstnärligt enastå
ende f orssellska verket. 

förstod jag än icke för min del landskapets stil, så fattade 
jag dock omedelbart folkets. Allt det där är emellertid längesen 
försvunnet och ses endast i museer eller vid sällskapliga föreställ
ningar. Man har att konstatera faktum, men bör kanske afhålla sig 
från reflexioner eller åtminstone medge, att de gerna förfalla i en 
viss ensidighet. framför allt torde det ej v·ara rådligt att betrakta 
följderna af sociala omgestaltningar under rent estetiserande syn
punkter. Det är så svårt att veta, hvad man med rätta skall vilja 
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återkalla här i världen, men om den nu så omskrutna »demokrati
seringen » består i att göra alla i utseende och lefnadssätt till s. k. 
herrar, så har den inslagit en ytlig väg. Den inre, verkliga herre
vägen följer andra banor. 

Men nu gingo tankarna åt andra håll. Blott ett par år senare 
utkämpade jag en lång ordstrid med A. E. Nordenskiöld om betydel
sen af folkdräkter för bibehållandet af den nationella anden, men 
hvilken han blankt förnekade. Eftersom den gamla Värendsdräkten 
längesen var bortlagd, hörde just Tornagubbarna till mina bästa 
hjälptrupper i striden, fast denna fördes långt ifrån Torna härad, 
nämligen i Spetsbergens farvatten och i jakten frithiofs trånga ka
juttrappa, dit vi voro förvisade med våra dåliga aftoncigarrer på 
grund af Torells motvilja för tobaksrökning. liär sutto vi som 
sagdt mycket trångt, men icke dess mindre tvistade vi där hvarje 
afton om ett eller annat - alltid oense, alltid goda vänner. Chefen 

· själf låg i kajutan och läste Shakespeares dramer i en fin engelsk 
upplaga vid midnattssolens sken. 

Nordenskiöld är ett så berömdt namn, och jag har känt honom 
så väl, att det kanske kan förlåtas, att då jag råkade göra utvik
ningen, jag håller på ännu ett par ögonblick. Jag minns det ko
miska intrycket, när han på Bergens gata af plötsligt missnöje med 
sina galoscher helt enkelt under gåendet lemnade dem kvar midt 
på gatan, den ena ett steg framför den andra, liksom de ännu varit 
i marsch. Han var ju känd som den ihärdigaste fullföljare af planer 
och föresatser, men likafullt kunde jag vid hans sista besök hos mig 
här i Lund påminna honom, hur han en gång på · fjället ofvanför 
liammerfest uppmanade mig att samla lafvar och ifrigt föregick mig 
med föredöme. Men plötsligt slängde han sin packe i backen med 
utropet: nej, inte isch vi (idas vi) samla lafvar! Och jag tror ej, 
jag gjorde honom orätt med påminnelsen om hur oförsiktigt han 
öppnade en pappersstrut, i hvilken jag gömt en i Spetsbergsfjä1len 
infångad fluga med den påföljd, att den flög upp i kajutfönstret. Nå, 
där kunde den väl infångas igen? Ja, ja - bara man kunnat tyd
ligt skilja nyförvärfvet från dem, som följt med från Hammerfest! 

På den anmärkning, att detta ligger långt utanför mitt ämne. 
kan jag inte svara mer än att lifvet inte låter klippa sönder sig i 
bestämda småbitar, och att äfven i en så liten kammare som denna 
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uppsats ju finnas fönster för att släppa in dager och kunna titta ut 
igenom åt olika håll. 

Likväl hade det väl varit vida rimligare att beröra orsaken 
till att jag infunnit mig här nere en hel månad före studentexamen. 
Saken var den, att bland mina afgångsbetyg från Wexjö gymnasium, 
i allmänhet ganska hyggliga, fanns ett svagt vitsord, som betänk
ligt närmade sig underkännandets gräns. Det var inte i geometrien, 
men i algebran. Bäggedera äro ju i grunden ingenting · annat än 
logik eller slutledningskonst ur vissa förutsättningar, och vi hade 
fått rätt god skolning i logik, men i så abstrakt tillämpning som i 
algebra blef den mig osympatisk. Lektor Rundbäck hade också 
förespått mig det värsta nere i Lund, när han såg min räknetafla -
där jag satt tyst i mitt hörn - lika ofta fylld med gubbar som med 
algebraiska formler. Jag har alltid kunnat rita bättre än räkna. Det 
var väl det abstrakta, tomma och om jag tordes säga s]ällösa i det 
där formelväsendet (fast jag nog vet, att det kan uträttas storverk 
med det), som ohjälpligt bortstötte mig. Tingen, naturföremålen 
gömma ändå alla något, som påminner om personlighet. Skalderna 
ha så till vida rätt att säga oss, att.det är naturandarna, som hviska 
i de susande träden. Det tycker jag, att jag förstår. Ibland äro 
dessa andar ju till och med så upprörda öfver någonting oss obe
kant och höja sina röster så, att det dånar i skogen. 

Nu hade emellertid eftertanken omsider kommit, och profetian 
att det skulle gå mig illa i Lund stod så pass hemsk för mig, att en 
månads algebraiska lektioner tycktes nödvändiga. De togos alltså 
här under Augusti, men de voro bortkastade. Jag kallades i student
examen aldrig att lösa några algebraiska uppgifter (jag undrar. om 
det inträffat förr), utan fick bara behålla mitt låga vitsord. På 
samma gång det var rättvist, var det också för mig det trefligaste. 
Mitt admittitur, som betyder: han släpps igenom, har aldrig tyngt 
mig, fast det här har bibetydelsen: mycket klen. 

Så ansågs det, besynnerligt nog, hälsosamt att genomgå en 
liten kurs i svensk rättskrifning. Jag säger besynnerligt, ty inte 
saknade vi öfning i sådan, som på gymnasium skrefvo svenska upp
satser öfver uppgifvet ämne. Men i studentexamen ingick då svensk 
diktamen utan lemnad tid, såvidt jag nu minns, till egen genomläsHing 
och rättelse af det skrifna. Jag följde således fleres råd och an-
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mälde mig jämte andra hos en skriftlärd. De aldra kuriösaste sat
ser dikterades här och nedskrefvos i fläng. Lyckligtvis har ingenting 
kvarstannat i minnet af allt det tokiga och förvridna, man fick skrifva 
ner, utom den enda satsen: hvad heter den kitslige kältring, af hvil
ken rödt bläck blifvit stänkt ända upp i taket? frågan lemnades 
förstås obesvarad, men i våra dagar, då så mycket rödt bläck stänkts 
på både väggar och tak, skulle ju hvar och en, om det ej vore 
för det förklenliga epitetets skull, gladt nämna många namn. -
Jag hoppas af hjärtat, att det bara var förtal, då det om den ruti
nerade instruktören berättades, att han, som af sin fästmö mottagit 
ett bref, hvari det hette: mitt hjärta har kalnat för din issnande köld, 
skulle för lektionstagare citerat satsen som ett varnande exempel. 
.En sådan stafningsfanatism har man svårt att föreställa sig. 

Dock - hvarför inte? firar ej denna i våra dagar sina trium
fer i förordningar, som ålägga svenska folket ett visst nytt sätt 
att stafva? Man vet inte hvilket, som mest frestar löjet, befallningen 
eller - åtlydandet. Att skolpojkar lyda lärare, är i och för sig be
gripligt och riktigt, om magistrarna nu ha fått för sig, att !lV skulle 
vara en riktigare teckning än af, eller att eftersom tuppfjädern är 
röd, bör hela tuppkräket kallas rött, skenbarligen en ny ordstam. 
Men man tillönskar magistrarna och fonetikens. fö~kämpar den in
sikten, att alla tecken för ljud naturligtvis äro inadekvata och så till 
vida »Oriktiga». Det är på tanken det kommer an, ej på uttal och 
teckning. Den som vill, kan ju vända det till försvar för den sämsta 
stafning. Men att andra människor lyda, där de ingen annan lyd
nadsplikt ha än inför språkets häfd och logiska innebörd, det ger ett 
ledsamt intryck af fjäskighet. 

Man undrar, hvad skalden skulle ha tänkt, om han i sin stolta 
dikt fått se det tecknadt: 

Söner av ett folk, som blött 
På Narvas hed, på Polens sand o. s. v. 

Ordet är blöda och inte blöta. Den gamla skrifningen säger just 
hvad den skall och afvärjer all misstolkning; den nya åter är syn
nerligen medgörlig och liksom inbjudande i fråga om Polens 
torra sand. 

Det var blott 4 af abiturientafdelningen eller, som det hette, 
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öfverringen, som styrde kosan mot Lund, under det de öfriga 7 
reste till Upsala. Större var ej afdelningen, och det ringa antalet 
hade kanske bidragit att ge den inre styrka och sammanhållning 
under Wexjötiden. Det låg någonting uppehållande i denna ambi
tion, som på en gång var den enskildes och det helas; det kunde och 
fick ej slarfvas eller sjunka, så långt nämligen anlagen räckte. Aldrig 
har jag, hvarken förr eller senare, så känt kamratandans betydelse. 
Att en af de fyra kom till Lund, var så mycket mera själffallet, som 
han var Lundabarn. Kanske M. K. Löwegren medger, att han svår
ligen annorstädes än i Wexjö förvärfvat gåfvan att tolka gamle 
liippokrates på tämligen rak arm eller skrifva latinska kväden vare 
sig i ttoratiansk meter eller i medeltida hymnstil. »Du vill, säger du, 
ha psalmen 221 i latinsk dräkt? Ja, den skall du få ». Blef infriadt! 
Det fläktar ju alltid olika på olika orter; annorlunda vid »Solberget» 
eller i ttofs !under än kanske på Sliparebacken. Säkert är i alla 
fall, att inte har han förvärfvat sin blomsterkärlek genom att stå 
och titta på Cichorium intybus, snarare då hos Kungsmarkens Or
chideer och Pulsatillor. Och han vet nogsamt, att de där bilda ett 
slags reliktflora. 

Inte voro vi andra så där extra klassiskt anlagda, fast vi alla 
skrefvo grekiska stilar utan fruktan för de oregelbundnaste verber 
och talade latin med tämlig färdighet. Det voro vi tvungna att 
kunna, när vi på öfversta af delningen hvar och en i sin tur (2: o loco 
förstås) skulle opponera på präster, som aflade pastoralexamen. 
Det var en begränsad bildning, med hvilken man den tiden sändes 
till universitetet. Åt vissa håll, fysik, kemi o. s. v., fanns rakt inga 
förstudier. Men det tycktes ej göra någonting, ty det fanns i stället 
en frisk, oförsvagad studiehåg för detta nya, och med dess tillhjälp 
gick det, sedan man väl hunnit öfver de första knaggligheterna, som 
en dans. 

När tiden kom, aflades alltså studentexamen utan svårighet. 
Den förrättades af adjunkter och docenter; ingen professor var syn
lig utom då och då dekanus, som borde öfvervaka det hela. Man 
satt vid ·små bord i auditorierna på Kuggis; ett par vid hvarje bord, 
vid hvilket examinatorn slog sig ned på en ledig stol. Naturligtvis 
var ett examensschema uppgjordt och oss delgifvet, men om man 
ej hade inpräglat detta, så fick man ju alltid veta, hvad ämne det 
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gällde genom första frågan. Bland examinatorerna kunna nämnas 
d. v. teologie adjunkten W. flensburg i teologi och kyrkohistoria och 
docent G. Ljunggren i filosofi. Man kan ingalunda säga, att det var 
någon proforma examen, ty afgångsbetygen från läroverket kunde 
både sänkas och höjas. Jag fick själf röna båda delarna. Här och 
där hade man glömt af under sommaren, på andra håll kanske för
bättrat. för resten har jag aldrig varit något examens ljus, utan 
tagit mina betyg och gått, tänkande på hvad gamle prof. Jahan 

Kuggis. 

Retzius här i Lund sade till en studiosus: Herre, min vetenskap är 
ett haf; ni har läst ett, jag frågar efter ett annat. 

Klarligen undergick jag i examen pröfning i alla de språk, hvari 
skolan meddelade undervisning. Utom i hebreiska. Jag hade näm
ligen .under sista gymnasieåret skaffat mig befrielse därifrån (hvilket 
numera var tillåtet), ehuru jag tidigare deltagit i undervisningen. 
Hade alltså intet afgångsbetyg däri. Likväl skulle jag kanske ännu 
i skrifvande stund kunna stappla mig fram i innanläsning af en text. 
Ty det var märkligt, hvad den gamla skoldisciplinen dref in spikarna 
djupt, när man själf bara bestod träet eller den så kallade väggen. 
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Så fick jag ett Student-Bref (så kallar det sig själf) intygande, 
att ynglingen A. W. Q. efter aflagd examen d. 13 September var in
skrifven som student vid. Karolinska universitetet, bestyrkt med d. v. 
rektors, E. 0. Brings, underskrift. Vid sidan ett intyg af dekanus, 
C. liill, att jag samma dag blifvit inskrifven i filosofiska fakultetens 
album. Där var vidare tryckt studenteden, i hvilken jag fått ifylla 
mitt namn, lofvande trohet mot konungen och rikets grundlagar samt 
lydnad mot den akademiska styrelsen, bestyrkt med de heligaste 
försäkringar. Vidare några utdrag ur statuterna o. s. v. Alltihop 
med 5 skillings (10 öres) charta sigillata. 

Det fanns äfven den tiden, ehuru visst icke i den utsträckning, 
som längre fram inträdde, när läroverkens omgestaltning medförde 
förändring af examensförhållandena, ett släkte, som kallades stu
dentkandidater. Kandidattiteln var visserligen värderad, men inte 
i denna form. Det var sådana, s.om af en eller annan anledning 
lemnat läroverken utan tillräckliga intyg och som nu med privat un
dervisning skulle bereda sig till studentexamen. Låt oss för all del 
ej skära dem alla öfver en och samma kam, ty bland dessa funnos 
sådana, hvilkas studier råkat ut för tillfälliga svårigheter, men som 
nu försökte göra sitt bästa. De stodo utanför universitetets orga...: 
nisation och domvärjo, enär de ej kunde tillhöra nationsförening. 
Men bjuda lyckan handen tycktes vara somligas princip, ehuru an
tydda gudomlighet ibland syntes mycket ohågad att fatta den. Man 
berättade åtminstone om en, som vid ett dylikt tillfälle skördade 
fem improbatur, ehuru ett enda var det samma som kuggning. 

Efter lyckligt genomgången examen företog jag som en liten 
uppfriskelse tillsammans med min bror och en annan nyblifven stu
dent en utfärd till Malmö, där det förstås var så mycket nytt att se 
för mig, som ju aldrig varit i en sjöstad. färden företogs på lands- . 
väg, förbi krogen livilan och med diligens. På själfva banbiten, 
som just var under anläggning, kunde man lugnt promenera, om man 
ville, ty inga skenor voro utlagda, åtminstone närmast Lund. 

I studentlifvet tog jag under denna första korta tid i Lund 
ingen del och har alltså här ingenting att berätta därom. En eller 
annan gång såg jag studenterna under fanor och sång, jag vet ej 
mera af hvilken anledning. Men det föll mig ej in att sluta mig till 
dem, väl därföre att jag inga kände och ej hade skaffat mig den blå 

• 



22 

studentmössan. Äfven i min egen nation var det ej många jag 
kände; bland de äldre blott några, som varit min brors gymnasist
kamrater och då brukat hälsa på hos honom. 

:Emellertid fick jag efter hand det intrycket, att medicinarne 
bildade kårens aristokrati. De sågo rätt litet »Studentikosa» ut; de 
äldre uppträdde sällan i studentmössa, däremot buro några i sin 
egenskap af stipendiater i fältläkarekåren dess militärmössa (»topp
mössa») med de röda listerna. I Smålands nation fanns den tiden 
utom min bror blott en med M. i fakultetsmärket, sedermera pro
fessorn vid Karolinska institutet, :E. A. Key; dessutom en blifvande 
professor här, tt. 0. Lindgren, som beredde sig till medikofilen men 
ännu ej aflagt den och därför ännu räknades till filosofiska fakulte
ten. Denna termin blef där ett tillskott af två mina klasskamrater, 
Löwegren och 0. Sjövall. Det var oftast göteborgare, hvilka såsom 
studiekamrater kommo och hälsade på min bror, och den vänlighet 
dessa sedan visade mig får jag betrakta som ett slags arfvedel. :En 
af dem var M. V. Odenius. Och eftersom jag aldrig tänker fort
sätta dessa anteckningar 1, är det så godt att här berätta, fast det 
tillhör en något senare tid, att jag en gång kom att följa med honom 
på ett sjukbesök i ett arbetarehem, då han var något slags tillför
ordnad eller vikarierande stadsläkare. Jag ordentligt kände den 
stillhet, som med honom inträdde i sjukrummet, och såg den ömhet, 
hvarmed han lutade sin kind mot det sjuka barnets och den sakta 
klappen på den röda handen. Pörhållningsreglerna, som gåfvos åt 
modern, voro så korta och afvägda, att det tydligen var meningen, 
att hvart ord skulle kommas ihåg. Så gick vi ut, talande om helt 
annat. Man antar, att sådant skrifs upp annorstädes, där det förs 
rediga böcker. ttär var det en ren slump, att jag efter mer än ett 
halft århundrade skulle anteckna det. 

:En eller annan föreläsning bevistades, mest af nyfikenhet för 
att se, hur det gick till. Det fanns för tillfället ingen professor i 
zoologi, ty Sven Nilsson hade tagit afsked. Docent i ämnet fanns 
visserligen, men han var tjänstledig, och det förelästes endast i ento
mologi af adjunkten Dahlbom. Insekterna äro förskräckligt många, 
men de som vid universitetet sysselsatte sig med deras studium 

1 I'elaktig förutsägelse . I de två delarna af »Under Lundagårds kronor» 
stå att läsa : I'rån ett studentrums horisont och En studentafton på 1860-talet. 
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voro den tiden helt få, och i den lilla kretsen kring föreläsaren hade 
jag genast mötts af en anteckningslista, som det inte anstod mig att 
på slarf ge ett namn tillspillo på. Hälst som min starkaste dragning 
inte just låg åt det hållet. Jag följde således häldre större flockar 
åt, lika godt hvart det bar. Till min förvåning sutto alla eller de 
flesta af åhörarne med mössorna på, och äfven föreläsaren hade huf
vudet betäckt - hur det var inne hos teologerna vet jag ej - , så
vida han ej liksom professor N. J. Berlin kom in med hatten i hand, 
hvarvid alla reste sig och hälsade med mössaftagning, besteg estra
den, satte hatten på hufvudet liksom för principens skull, men strax 
aftog den och ställde den på bordet. Åhörarne följde ej han.s exem
pel, och det hela hörde tydligen till en akademisk symbolik, hvari 
jag ej vidare fördjupat mig. 

Naturligtvis tittade jag gerna på mötande professorer, som 
påpekades för mig. Där fanns ju bland dem sådana, som för att 
citera en känd handlandes ord »hade europeiskt rykte och det 
inte bara i Lund». Yttrandet har jag från den, till hvilken det 
fälldes. Här må det räcka med svensk berömmelse, alltså både 
trängre och vidare än den nyss antydda. C. A. Hagberg, utom 
Thomander den ende af de 18 här, en tid vår nations inspektor 
och sedan hedersledamot, hade goda anspråk på en sådan; hans 
öfversättningar af Shakespeares dramer hade väckt stor uppmärk
samhet. De funnos också på min faders bokhylla, så att jag tidigt 
nog kunde göra bekantskap med Midsommarnattsdrömmen (sedan 
ett »tycke» för beständigt!), Hamlet, Så tuktas en argbigga o. s. v. 
- Men här skulle det talas om professorerna själfva. Öfver lag
tolkaren Schlyters gestalt hvilade det någonting alldeles särskildt, 
inte just tillmötesgående, men nog såg han ut, som om han visste 

.och kunde en hel hop, hvilket en oerfaren yngling som jag tyckte 
alltid böra märkas på en professor. Matematikern Hill i sin blåa 
kappa med stora kragen blef lätt känd äfven af de mindre person
kunniga. Professorn i grekiska, C. 0. Brunius, inför hvars omgestalt
ning af Wexjö domkyrka jag som gymnasist stått häpen och 
spörjande, borde visst ha intresserat mig, men jag försummade att 
tillräckligt ofta titta in i Lunds domkyrka »Om hvardagarna» - han 
ville vät ej s. k. »träffas» där på söndagar. Den nyblifne profes
sorn i historia, W. E. Svedelius, hörde nog till dem, som hade lätt 
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för att ådraga sig uppmärksamhet, in.en han var så nyss kommen 
från Upsala, att han knappast hunnit göra sig allmänt känd. Äfven 
filosofen A. Nyblceus var upsaliensare och nyblifven professor, men 
han hade åtminstone varit adjunkt här ett par år. Bland teologerna 
skulle li. M. Melin mest intresserat mig, eftersom hans föreläsningar 
öfver Jesu lefverne också funnos på den nyssnämnda bokhyllan, 
men det tog sin tid, innan han kunde utpekas för mig. A. N. Sund
berg var så mycket lättare att få ögat på. Bland de medicinska pro
fessorerna kom jag i helt tillfällig beröring med professorn i anatomi 
och anläggaren af anatomisalens dyrbara komparativa samlingar, 
C. f. Naumann. Det råkade sig så på en aftonpromenad med min ' 
bror och bestod helt enkelt i att jag, efter den flyktiga presentatio
nen »min bror» (förstås utan ömsesidighet), tyst lunkade bakom 
de båda herrarna. Men med »kandidaten» underhöll den omnämnde 
en stunds samtal mest om järnvägsbyggandet. Ty det var på den 
under anläggning varande järnvägen vi den gången spatserade. 

Att efter inskrifningen en kortare uppvaktning gjordes hos vår 
inspektor, professor J. 0. Ek, förstås af sig själf. lian hade alltid 
något afmätt, ehuru ingalunda därför ovänligt i sitt uppträdande. 
Kurator var adjunkten i kemi, W. Blomstrand. Vänlighet i bemötande 
hörde till hans natur; för mig har det kanske hjälpt till, att han för 
längesedan någon tid varit min brors informator i Wexjö. 

Allsingen hågkomst denna gång har jag af den nye prokanslärn, 
biskop Thomander. lian hade just denna sommar som domprost i 
Göteborg blifvit kallad till att intaga Lunds biskopsstol, men när han 
blef invigd till sitt embete känner jag ej. Säkert är, att hade jag 
i närheten af »Svarta konsistorium» 1 mött den myndiga gestalten 
med doktorshatten på det stora lockiga hufvudet och med käppen 
med guldkrycka i handen, så hade jag ej kunnat undgå att fästa 
uppmärksamhet vid honom och liksom ana, hvem han var. fast 
han var ganska olik min egen Wexjöbiskop, lieurlin, som för 
öfrigt äfven han såg allt annat än obetydlig ut, och hvars karak
teristiska profil jag tidigare ofta nog på en griffeltafla uppritat för 

1 Så kallades en gammal hvitrappad tvåvåningsbyggnad (men de som in
nehade den drogo svarta kläder), belägen strax i närheten af domkyrkans norra 
korsarm, alltså omedelbart söder om Lundagård, nära intill Sandgatans fortsätt
ning. Den inrymde domkapitlets arkiv och sessionssal. Refs i början af 1860-talet. 
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kamrater, men sedan naturligtvis hastigt utsuddat, då den ej var 
afsedd för lektorerna. 

Under senare studentår fick jag så mycket starkare intryck 
af Lunds prokanslär, kom emellanåt i biskopshuset och hade där 
mycket att lyssna till. Vid inträdet i salongen sade man sitt namn 
för biskopen. Min vän P. Leander möttes därvid af frågan: Nå, 
hvar är Hero? Men han svarade utan förlägenhet: jag har inte 
börjat simma till henne än! Jag, som kom närmast efter, hörde 
det. f'ärma svar tyckte biskop Thomander tydligen om. 

Men vi skola ej här hålla oss till spetsarna, ty klokt nog hade 
jag i brist på andra zoologiska auktoriteter ställt mig in hos konser
vatorn vid museet. Han hette Kjellman, hade tydligen varit ganska 
betrodd på Nilssons tid och hade väl reda på sig. Till zoologiska 
museet gick jag nu klarligen flitigt för att skåda allt det för mig 
nya, som där fanns samladt. Lifligast anslogs sinnet bredvid den 
Oyllenkrokska fågelsamlingens prakt af den fornsvenska faunans 
lemningar, uppgräfda ur torfmossarna, framför allt visent och ur
oxen. Kärrsköldpaddans skal väckte också intresse; jag kunde inte 
ana, att jag efter många år skulle hålla just sådana sköldpaddor, 
som fordom lefde häruppe i Norden, men nu fått hemtas från Ungern, 
iångna i en trädgårdsdamm. Så fick jag en dag det infallet att måla 
en kronhjort efter ett uppstoppadt exemplar, och jag har väl sällan 
företagit mig någonting i ritväg, som dragit större följder efter sig. 
Bilden var tilltagen i rätt stor skala och zoologiskt taget noggrant 
målad; det konstnärliga värdet var nog ringare. Vid min ritbräda 
stannade emellanåt en obekant herre, stundom gifvande en eller an
nan nyttig vink beträffande arbetet. Af konservatorn fick jag om
sider veta, att det var anatomie prosektorn f'. Wahlgren, som var 
tillförordnad föreståndare för det zoologiska museet. Hos honom 
borde jag alltså naturligtvis först ha anmält mig och begärt tillstånd, 
men det förstod jag inte, och han, som klart fattade min »grönhet», 
låtsade om ingenting. Konservatorn borde ha upplyst mig, men 
förmodligen tyckte han, att det räckte med den af honom meddelade 
tillåtelsen. 

Det var min blifvande lärare och längre fram trofaste vän. Det 
improviserade hjortmåleriet ingrep, som nyss antydt, på ett oförut
sedt sätt i min framtid, ty då jag återkommit till Lund, återsåg jag 
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Wahlgren som zoologie professor. D :r 0. Torell hade redan börjat 
sina polarforskningar genom en resa till Island 1857 och ville nu ha 
ett par nyfunna snäckor aftecknade. På fråga efter en zoologiskt 
intresserad student, som kunde teckna, fick han anvisning på mig. 
Jag satte mig till arbetet och lyckades utföra det till belåtenhet, 

.att döma af den fråga, han våren 1858 plötsligen framställde: om 
jag ville följa med till Spetsbergen, utan min egen kostnad? - Om 
jag ville! 

Dagarna under mitt första Lundabesök gingo under rätt flitigt 
arbete. Förmiddagarna satt jag för det mesta på museum vid min 
målning eller studier i samlingarna. Så gick man hem till middagen, 
som ficks i mathemtare från mamsell Ohm. Den skånska tillag
ningen öfverensstämde förstås ej alltid med min smak, och en och 
annan rätt, spättor t. ex., kunqe jag - i motsättning till numera 
längesen förbättrad smak - ej fördraga. Det kom väl mest af en 
besynnerlig fördom. Platta fiskar med ögonen på samma sida och 
sned · mun. liär kom jag ju i uppenbar delo med zoologien för att 
inte tala om' själfva matronan naturen, som tillät och nästan tycktes 
uppmuntra sådant, men inte behöfde man äta, hvad den behagade 
tillskapa. 

Om kvällarna och ett stycke in på nätterna satt jag på min 
kammare och studerade flitigt osteologi på skelettdelar, som jag 
fick låna af min bror. Jag insåg, att jag borde vara fullt förtrogen 
med människans benbyggnad och att här var rätta tillfället. Min 
bror hade naturligtvis aktat sig att medföra dylika »reliker» under 
besöken i Smålandshemmet; då hade ingen städerska vågat beträda 
vårt rum för att bädda om kvällarna, af fruktan för spökeri. liär 
nere rådde begripligtvis vida större fördomsfrihet. »frugan » och 
hennes vederlikar voro alltför vana vid kandidaterna med deras 
grejar för att fästa sig vid sådant. - Tidigare på dagen hölls jag 
regelbundet till längre aftonpromenader utåt landet. Uteslutande 
för hälsans skull, påstod min bror, som alltid gjorde sällskap, men 
jag misstänker, att de tillika syftade på befrielsen från en viss trång
het i mina vyer. Togs vägen österut, stannade han emellanåt, 
tittade mot den blånande Romeleklint och sade endast: jaha! Det 
kunde ju inte framkalla någon motsägelse eller någon utmanande 
hänvisning till de åsar, som blåna norr om sjön Rymmen och som 
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man på vanligt sätt kanske skulle längtat bort till, om man ej trifts 
så väl på det ställe där man var (Tagel). ttan för sin del hade 
vistats rätt mycket i Skåne, där vi tidigare haft fränder bosatta och 
ännu hade genom dessa nedärfda vänner. Jag skrifver här med 
tacksamhet namnet på gården Ellinge och dess ädle l}erre, Carl 
Dilcker. Jag har lätt att återkalla det vänliga småleende, med hvil
ket han brukade åhöra förflugna studentpåståenden och ungdom
liga hugskott. ttan gjorde det tillfölje af liberaliteten i sin person
lighet; s. k. liberala åsikter garantera i den delen rakt ingenting. 
Både han och en af de antydda fränderna, Axel Lilliecreutz. som 
tjänade vid ett skånskt regemente, omtalas emellanåt i Adolf Törne-

t 

Stortorget frän söder. 1860-talet. F oto. B . .<. Li..ag•·•n. 

ros' bref. Om denne älskvärde och högst spirituelle brefskrifvare, 
Atterboms och a ·eijers vän, som numera föga läses, ty han passar 
ej just för nutida folk, har jag också af skåningarna fått många 
meddelanden, som satte mig i stånd att utfylla de i första upplagan 
af hans bref blott med initialer betecknade namn på ställen och 
personer och därigenom göra dem helt läsbara. De utgåfvos först 
efter hans död; den tråkiga grannlagenheten eller öfverdrifna öm
tåligheten - ty förf. talade inte illa om någon - blef först i en myc
ket senare upplaga aflägsnad. 

Så en Oktoberdag tog min första Lundavistelse slut. Sittande 
i en »rapphöna» från skjutsinrättningen rullade jag en morgonstund 
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norrut förbi Kråkelyckan, hvars kala åkerfält jag inte det minsta 
frågade efter eller visste af. Ingen bjöd mig denna gång i Hurfva 
på konjak, cikorian var afblommad eller nedvissnad, och hela resan 
hade ingen annan märklighet, än att den gick mot hemmet. Den 
studentmössa jag nu hade på mig, hade jag köpt dagen förut; het
sigare var det inte med den saken. 

Sedan jag varit hemma en stund, kom det för mig, att jag hade 
ärenden till Wexjö. Reste så dit för att uträtta dem. Men resans 
egentliga ändamål var väl att i den gamla skolpojksstaden gå och 
känna mig som en fri student. Mössan blef minsann viktig nu. En 
hop folk skulle känna igen mig och titta på mig, där jag med den 
på hufvudet bekymmerlöst gick gatan fram. Här och där kunde 
jag med den utdela en värdefullare hälsning. Till en viss grad reali
serades också detta; jag kände mig i hvarje fall tillräckligt höjd 
öfver grannskapet till hattmakare Strandberg och sämskmakare 
Pettersson. Hos den siste hade jag bott och haft fri utsikt till de 
på de höga trädgårdsspjälorna till torkning uppradade bondhattarna 
hos den förre. En bondhatt var lätt att känna den tiden; den skulle 
vara hög och något toppig. 

Jag sammanträffade för öfrigt här med en af de gamla kam
raterna, som vändt kosan till Upsala, men i likhet med mig ej dröjt 
terminen ut i universitetsstaden. Skrattande berättade han mig, att 
han nyss sammanträffat med en f. d. lärare - tydligen en af de 
yngsta lektorerna, ty en gammal hade nog redt sig bättre -, som 
tillfrågat honom, när han kommit till staden, där han för öfrigt hörde 
hemma. Herretiteln ville han inte använda; att dua studenten gick 
inte an; alltså begagnade han den skrufvade formeln: när koms det? 
Att underhållningen ej blef lång med så besvärliga samtalsformler 
förstås af sig själf. 

Mina innersta känslor för den gamla lärostaden? Tacksam
heten för de goda gåfvor, som gifvas under tvång, är en mycket 
långsamt växande planta. Men får den tid på sig, kan den likväl 
hinna bli ett stort lummigt träd. Så blef det också inom vår kamrat
krets. Innan vi lemnade Wexjö, hade vi enats och till på köpet i ett 
med våra underskrifter (och sigill!) bestyrkt dokument förbundit oss 
att hvart lO:de år på afgångsdagen, d. 13 Juni, sammanträffa här. 
Vi höllo troget ut ända till och med SO-årsmötet 1906, då vi själfva 
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började bli 70 år gamla. .Efter hand beledsagades vi af fruar och 
mera uppväxta barn. Döden hade varit rätt skonsam mot vår lilla 
krets och bara stilla plockat ut en eller annan af de 11. Dock till 
djup saknad för oss andra. Ännu, då jag sitter här och skrifver, 
dröja 5 utaf oss kvar. Så länge några gamla lärare lefde, voro de 
våra kära gäster vid högtidsmiddagen; längre fram gingo vi en 
liten flock till deras grafvar och tackade dem i våra hjärtan. 

Men det är tydligen ej i sin ordning, att en uppsats om första 
resan till Lund slutar med tacksamhetsbetygelser riktade till en 
långt därifrån belägen ort, äfven om här hemtats möjligheterna till 
sagda resa. Tillbaka alltså till Lund! Strecken ofvan betyder 
dock, att det här blir fråga om ett nytt sammanhang och en långt 
senare tid. 

Det gäller nu blott en epis.od, då jag vid ett festligt samkväm 
i Lunds nation i egenskap af tjänstgörande inspektor, hvartill jag 
blifvit utsedd under den ordinaries långa frånvaro, skulle ställa en 
hälsning till den som hedersgäst närvarande domprosten P . .Eklund. 
Min gamle vän var, som alla veta, förstklassig fullblodsskåning-, och 
så älskvärdt hans svar föll, kunde han ej alldeles förbigå det be
synnerliga i att Lunds nations talan nu fördes af småländsk tunga. 
ttan häntydde på Lunds gamla stolta minnen , s.om egentligen endast 
genom min studiebana kunde sägas ha blifvit mina. Begripligtvis 
bör en inspektor inte tillåta någon förminskning i sitt anseende, och 
jag tog vid det förnyade lefve, som utbraktes för domprosten, mig 
anledning betona, att hvad stolta minnen beträffade, så var jag hem
van vid sådana. Rydaholms kyrkas gamla romanska dubbeltorn, i 
hvars hägn jag föddes , lyfter sina båda spiror så högt, att de mils
vidt skönjas bland grantopparna. Jag hade ofta druckit ur S :t 
Sigfrids källa och ofvanpå allt annat, så var jag från Unamans, Su
namans och Winamans land. 

Det tycktes imponera. Och jag står fortfarande till uppgiften. 
Men det får också medgifvas, att smålänningarnas anspråk på be
römmelse af de tre mystiskt klingande namnen egentligen hänförde 
sig till det faktum, att de dränkt deras innehafvare i ttelgasjön, 
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som väl just af dem har sin helighet. Det· kan alltså lika lätt 
hända, att ens ättefäder ha hört till den dränkande flocken som 
till den sannolikt vida fåtaligare, som sökte rädda S: t Sigfrids 
systersöner. 

Med detta erkännande lägger jag ned pennan, tacksam för allt 
hvad mitt älskade Lund gifvit mig. 




