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INLEDNING 

L und var vid förra seklets mitt alltjämt en idyllisk s måstad 
med trånga krokiga gator och talrika lummiga trädgårdar. 

Med sina knappt 7.000 invånare hörde den till tredje klassens stä
der; den ägde ~ndast få fabriker men däremot stora odlingsbara 
utjor·dar, som innehades av de enskilda borgarna. Dessa voro all
mänt lantbrukare till husbehov; de ägde hästar, kor och får samt 
höstade säd på sina fäladslotter utanför tullarna. Den sydsvenska 
universitetsstaden gjorde vid denna tid bokstavligen skäl för 
Tegners något försmädliga beteckning »en akademisk bondby ». 

Högt över alla de små tvåvåningshusen reste sig domkyrkan, 
som nyligen under C. G. Brunius' ledning undergått en genom
gripande reparation. Mot sydöstra hörnet av korsarmen reste sig 
ännu van Diirens väldiga stödjepelare, liksom bildande en gran
dios övergång från själva domen till det gamla Laurentiikapellet 
söder därom. 

I stadens centrum hade strax före seklets mitt även andra v1k
tiga förändringar timat. Det gamla biskopshuset strax öster om 
domkyrkan var så skröpligt, att det år 1840 blev nedrivet. Ett nytt 
byggdes på samma plats och blev färdigt 1846. Emellertid hade 
man samtidigt vid Sandgatans norra mynning uppfört en stor bygg
nad för akademiens kemiska, fysiska och zoologiska institutioner. 
Den ansågs mera passande som biskopshus, varför med kungligt 
tillstånd ett byte ägde rum år 1848. 

Den gamla Lundagårdsmuren var sedan ett årtionde till största 
deltm riven - endast ett kort stycke kvarstod mitt för Sandgatan 
-- och många av de gamla hundraåriga kastanjeträden hade på 
1830-talet fått vika för högstammiga lindar. Men Lundagård var 
alltjämt stad~ns sociala centrum, en plats liksom skapad för högtid 
och fest. Vid d~ss norra sida låg det gamla akademihuset, Acade
mia Carolina. Dess torn var inrett till observatorium, varifrån man 
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hade en ståtlig utsikt över hela den skånska slätten och vid klart 
väder t. o. m. kunde urskilja tornspirorna i Köpenhamn. Byggnaden 
hade blivit om- och påbyggd så sent som mot slutet av 1830-talet 
och inrymde förutom universitetsbiblioteket ett historiskt museum, 
ett fysikaliskt »kabinett » och flera föreläsningssalar. 

Vid stora akademihusets östra änqa låg en mindre tvåvånings
byggnad av sten. Dess gavelfasad, som vette mot Lundagård, hade 
en hög stentrappa samt gallerskyddade svarta anslagstavlor på 
ömse sidor om den välvda ingången. Detta hus var det i 1800-talets 
akademiska annaler så ryktbara »Kuggis». Där förrättades stu
dentexamen och där höllos föreläsningar i de fyra auditorierna. I 
byggnaden inrymdes även en sessionssal samt universitetets kansli 
och arkiv. Vid akademiska högtidligheter brukade processionen 
utgå härifrån. Då flankerades trappan av akademivakterna: ro
busta gubbar i blå rockar med röda uppslag och med var sin hille
bard i handen. 

Bakom Carolinabyggnaden och Kuggis låg botaniska trädgår
den. Med sina rätlinjiga rabatter och höga buxbomshäckar såg den 
närmast ut som en gammal slottsträdgård. Strax norr om Carolina 
låg en stor damm, där diverse fiskarter hade sitt tillhåll. På 1750-
talet hade inom trädgården uppförts en orangeribyggnad, i vars 
övre våning något årtionde s·enare inreddes en anatomisal. Först 
på 1850-talet fingo medicinarna en egen byggnad vid Sandgatan, 
den som sedan ärvdes av geologerna och nu inrymmer teologernas 
och juristernas seminariebibliotek. Där låg tidigare Carcer acade·
micus, studentfängelset, som blev överflödigt, när den akcaderniska 
jurisdiktionen väsentligen upphävdes genom de nya universitets
statuterna år 1852. 

Vid sydöstra hörnet av Lundagård stod ännu kvar en gammal 
medeltidsbyggnad, som antagligen tjänstgjort som kapitelhus. Det 
var nu domkapitlets sessionshus och kallades därför i dagligt 
tal för »Svarta konsistoriet». 

På den stora öppna planen öster om Lundagår·d låg studen
ternas egen nyuppförda »borg», Akademiska Föreningens hus, som 
invigdes i maj 1851. Med sina fyra hörntorn och sin enhetliga me
deltidsstil gjorde det ett långt mera slutet och helgjutet intryck 
än i våra dagar. Den nutida Tegnersplatsen, där statyn uppfördes 
först år 1853, verkade ännu som en stor stenöken, enligt vad en 
dåtida iakttagare vittnar. 

Utanför denna akademiska värld, som hade sitt centrum vid 
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Lundagård, lågo borgarnas husrader och trädgårdstäppor. Där hade 
de akademiska lärarna vanligtvis var och en sin egen gård, och där 
logerade studenterna i sina kaserner. Om man betänker, att stu
dentantalet uppgick till omkring 450, förstår man lätt, att akade
mien ännu förmådde att helt sätta sin prägel på omgivningen. 

I vanliga fall voro gator och torg tämligen tysta och fridfulla. 
Endast på marknadsdagarna fylldes de av både folk och kreatur. 
Då vimlade det av trygga skånska bönder med bredskyggiga hat
tar, blåa långtröjor, gula skinnbyxor och höga stövlar samt av 
gummor och flickor i snibbade huvudkläden och gröna livstycken. 
Ordningen upprätthölls dessa dagar alltid av stads·- och akademi
vakter, som i sina långa kåpor och med sina hillebarder gåvo en 
illusorisk medeltidsstämning. 

En gammal historisk småstad, dit dånet från de stora världs
händelserna endast gåvo sena och svaga återljud - så tedde sig 
Lund ännu vid 1800-~alets mitt. Desto större intresse ägnades åt 
den egna stadens små händelser, som stundom förmådde sätta 
sinnena våldsamt i brand och vålla splittring och osämja inom 
dess olika kretsar. På det hela taget var det dock en idyllisk 
värld, vilken liksom fick en symbolisk inramning genom att dom
kyrkans klockor ringde in och ut arbetsdagen och en ensam torn
väktare i gälla toner förkunnade nattens s.tunder . 

• • 
• 

Sådan var den yttre miljö, i vilken den tjugoettårige små
länningen Abraham Rundbäck en augustidag år 1848 inträdde för 
att avlägga studentexamen och s·edan bedriva akademiska studier. 
Hans lärdomsväg till akademien var dåtidens vanliga; den hade 
gått över skola och gymnasium. 

Son till en fattig bonde, som dessutom var smed, föddes Rund
bäck den 30 januari 1827 i Barnarp, ett stycke utanför ,Jönköping. 
Redan i barndomen visade han en obetvinglig läslust, men föräld
rarnas fattigdom tycktes resa oöverkomliga hinder för hans åstun
dan att gå den lärda vägen . 

. Tack vare hemmets förbindelser med rektörn vid Jönköpings 
lärdomsskola - denne hade Barnarps pastorat som prebende -
lyckades han emellertid vid 14 års ålder vinna inträde i nämnda 
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skola. Utrustad med ett klart förstånd och ett utomordentligt 
skarpt minne blev han snart den främste i sin klass samt föremål 
för lärarnas ynnest och kamraternas beundran. I näst högsta 
klassen blev Rundbäck kamrat med Viktor Rydberg. De två följ
des sedan åt som bänkkamrater i hela fyra år. I Jönköping ut
gåvo de tillsammans en i Rydbergsforskningen mycket omskriven 
skolpojkstidning, delade skolpojkslivets nöjen och vedermödor och 
anträdde gemensamt färden till Växjö gymnasium hösten 1845. 

Efter två år skildes de båda kamraternas vägar. Rydberg läm
nade som bekant gymnasiet i förtid för att övergå till journa
listiken. Rundbäck fortsatte som primus hela skoltiden ut och av
gick våren 1848 som abiturient med de högsta betyg som någonsin 
utdelats i Växjö. 

Vid akademien i Lund absolverade Rundbäck lika lekande 
lätt sina examina. Han synes ha varit en utpräglat receptiv begåv
ning, som utan möda kunde snabbt tillägna . sig vetande i nästan 
hur stor och skiftande mängd som helst. Vid den stora promotio
nen midsommarafton 1853 promoverades han till magister. Han 
blev därvid primus, trots att han hade 67 medtävlar.e och trots att 
bland dessa befunno sig så lysande begåvningar som en Christian 
Cavallin, den berömde latinaren.l) 

Rundbäck hade nog kunnat räkna på en akademisk framtid, 
om han velat stanna kvar i Lund. Men de dåliga ekoffomiska ut
sikterna tvingade honom ut i förvärvsarbete. Redan på hösten efter 
sin pr.omotion återvände den 26-årige magistern som vice lektor 
till sitt gamla gymnasium. Efter tre år blev han där ordinarie lek
tor i matematik - märkligt nog i ett av de ämnen, som han ägnat 
minsta tiden och intresset åt under studieåren i Lund. På denna 
post kvarstannade han till sin död den 12 juni 1893. 

I hembygden togs snart den unge praktiske lektorns stora 
förmåga i anspråk på olika håll. Redan år 1861 förordnades · han 
till folkskoleinspektör och kom dels i denna befattning, som han 
beklädde i över trettio år, dels såsom ledamot av flera olika skol
kommitteer att bidraga till den svenska folkskolans förkovran. 

Ar 1870 invaldes Rundbäck i riksdagens andra kammare och 
stannaqc där (med ett kort avbrott i samband med tullstriden på 
1880-talet) under tjugo år. Jämte sin politiskt ännu mer fr~mstå
ende broder klockaren Jöns Rundbäck blev han ledare för de s. k. 

1 Flera gånger i sin skildring påstår Rundbäck, att det var 70 promovendi vid 
1853 års promotion. Enligt det tryckta promotionsprogrammet voro de emellertid 68 . 
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Lektor Abraham Rundbäck, f . 1827, d. 1893. 

Rundbäckarna, en fraktion inom Lantmannapartiet, som kämpade 
för indelningsverkets bibehållande och under 1880-talet spelade en 
stor roll i den inrikespolitiska debatten. 

Under sin första riksdagstid sammanträffade Rundbäck med 
sin gamle skolkamrat Viktor Rydberg, vilken und·er ett paJ.' riks
dagar i början av 1870-talet även satt i Andra kammaren. De kom
mo att livligt samarbeta. Båda voro intresserade av undervi1;nings
frågor och fingo bägge plats i det utskott, som hade att behandla 
dylika ärenden. I sina Minnen har Rundbäck berättat några lus
tiga notiser om deras gemensamma riksdagsverksamhet. 

De allmänna värven upptogo inte bara Rundbäcks mesta tid 
utan även hans egentliga intresse. Ewert Wrangel, som varit hans 
lärjunge, karakteriserar sin gamle lärare som »ett kvickt och 
livligt snille» men anser, att han som lärare var »ganska likgiltig». 

I sin offentliga gärning gjorde Abraham Rundbäck en bestå
ende insats både på skolans och politikens område. I det privata 
umgänget var han alltid älskvärd och glad, »även om hans kon
versation icke alltid var salongsmässig». Sådan var den man, vars 
skildring av det akademiska Lund vid förra seklets mitt vi nedan 
skola följa. 

:l : ,,, 

* 

2 
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Studentlivet i Lund hade un'der 183Ö-talet och 1840-.talets förra 
hälft fått sin prägel av Talis Qualis' och Otto Lindblads domine
rande gestalter. Det var studentromantikens och studentskandina~ 
vismens stora tid. Det följande årtiondet förflöt i ett lugnare tem
po. Det fick, som träffande har sagts, »en prägel av söcken efter 
helgdagsstämningen förut». 

Studenternas intresse kretsade ej längre i samma grad kring 
de stora nationella och nordiska frågorna. Nu riktades. blicken 
mot den egna slutna världen omkring Lundagård. Man bedrev ihär
diga studier och avlade examina, man sysslade med kårpolitik och 
ägnade sina lediga stunder åt sällskapliga nöjen. 

Någon organiserad studentkår fanns det ännu icke. Studen
terna hade sitt nationsliv, där sammanhållningen oftast var god 
och där kurator vid denna tid måste vara akademisk lärare. Sam
lingsplatsen var emellertid framför allt Akademiska Föreningen, 
den för Lund säregna sammanslutningen av akademiska lärare, 
lärjungar och äldre akademici, där de unga förmågorna inom stu
dentkåren fin_go utrymme för sina sällskapliga talanger och sin 
litterära _eller· dramatiska uppfinningsförmåga. 

Rundbäck synes redan från början med lust och glädje ha 
deltagit i ·studentlivet både inom nationen och i Akademiska Före
ningen. Med en viss stolthet berättar han om sina uppdrag såsom 
deputerad, sexmästare, senior och konviktorieförman. Om man får 
tro hans egna utsagor, har han hört till de mera framträdande 
inom kåren och redan som student umgåtts förtroligt i de akade
miska fädernas kretsar. 

Av det sagda framgår, att Abraham Rundbäck ägde goda för
utsättningar för att ge en sann och levande teckning av den aka
demiska värld, i vilken han vistades ett halvt årtionde. Hans skiLd
ringar äga icke den skälmskt underfundiga charm ~om utmärker 
hans lärjunges, August Quennerstedts' stil, när denne berättar 
om sitt första möte med den sydsvenska universitetsstaden, dit han 
kom tre år efter det att Rundbäck lämnat den. De Rundbäckska 
interiörerna präglas ej heller av den kongenialitet med föremålet, 
som är så karakteristisk för den gamle lundastudenten N. P. Os
bergs lundaskildringar. Därtill kommer, att Rundbäcks ständigt 
återkoILmande självberöm blir en smula påfrestande och_ att hans 
framställning av de akademiska lärarna i många fall är uppen
bart orättvis. 

Rundbäck har emellertid förmått att framhäva många karak-
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Sandgatan med Lundagård och domkyrkan. Pennteckning från 1830-talet av ritläraren 
Johan Knutsson. Tillhör Lunds universitetsbibliotek 

teristiska drag såväl av de dåtida akademiska fäderna som av de 
vänkretsar, i vilka han umgicks. Och framför allt - Rundbäcks 
skildringar fylla en lucka i vår kännedom om en viktig, om också 
händelselös epok i det akademiska Lunds historia: de sista åren 
av de gamla konstitutionernas tid och den första begynnelsen till 
ett mera samlat och gemensamt studentliv. 

* 
De lundaminnen av Abraham Rundbäck som här framläggas 

ingå såsom sista delen i de »Anteckningar från mitt lif », som 
han började nedskriva mot slutet av 1870-talet. Det egenhändiga 
manuskriptet, som efter dottern fröken Anna Rundbäcks död år 
1943 som donation överlämnades till Lunds Universitetsbibliotek, 
utgöres av 21 tätskrivna folioark, av vilka endast de två sista 
sidorna äro oskrivna. 

Dessa självbiografiska anteckningar innehålla intressanta skild
ringar från Rundbäcks hembygd samt från hans skoltid i Jönkö-
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ping och i Växjö. Där förekommer bl. a. en utförlig karakteristik 
av Viktor Rydberg, med vilken Rundbäck, som ovan nämnts', 
under flera år var skolkamrat. I tillämpliga delar har också själv
biografien av utgivaren publicerats med följande titlar och på föl
jand0 ställen: »Från Viktor Rydbergs skolår» (Svensk litteratur
tidskrift 1943), »Småländskt folkliv för hundra år sedan. Ur Abra
ham Rundbäcks minnen» (Växjö stifts hembygdskalender 1943), 
»Jö:Oköpings lärdomsskola under Viktor Rydbergs skoltid. Ur 
Abraham Rundbäcks levnadsminnen» (Mäster Gudmnnds Gilles 
årsbok 1943), »Växjö gymnasium under 1840-talet» (Hylten-Ca
vallius föreningens årsbok 1943-44; under tryckning), »Abraham 
Rundbäcks Barnarpsminnen» (Tabergs bergslag 1944; under tryck
ning). 



AKADEMIEN I LUND 

Då jag 1848 lemnade Wexiö, hade jag bestämt mig för att fort-
sätta mina studier i Lund, der jag hört att man kunde lefva 

billigare, hvilket för en person i min ställning måste verka afgö
rande. Men huru billigt man lefde i Lund, så kunde man dock icke 
lefva der för intet. Och intet var just, hvad jag hade i tillg ångar 
för :min akademiska lärokurs. De 300 kronorna jag fått i afgångs~ 

stipendium skulle nemligen icke utfalla förrän de två följande 
åren med 150 hvarje år, och i kassan egde jag icke mer än 20 a 25 
kronor. Jag var <lerföre full af oro och bekymmer för den närmaste 
framtiden, der jag nu för sista gången tillbragte en sommar i mitt 
föräldrahem. Men jag sökte dock dölja dessa bekymmer för för
äldrarne. Deremot yppade jag dem för prosten Hallenberg, hvilken 
rådde mig att såsom andra obeme<llade studerande taga offer i 
de kringliggande församlingarne, hvartill han lofvade mig att ut
verka bifall. Men jag ville icke anlita denna utväg, om jag kunde 
slippa det. Låna var dock icke lätt för en ung person, som icke 
hade någon säkerhet att lemna. Jag grubblade dock mycket p å 
att upptaga ett lån mot borgen af några vänner till min :far, som 
jag trodde villiga att gå i borgen för mig. Me<lan jag så gick <ler 
full af bekymmer i berörda afseende, fick jag en gång, då ;jag med 
tungt sinne vandrade hem från ett besök i pr·estgården, ett bref 
med utanskrift från Rektor Gymnasii Palmlund, och när jag med 
stor nyfikenhet bröt det - döm om min glädje och förtjusning, 
då jag här fick mottaga ett anbud på en akademisk kondition med 
100 kr. kontant lön hos Major Gyllensköld på Wallen, i södra 
Halland. Jag flög nu hem med den glada nyheten till mina föräld
rar, som nu först fingo del af mina förra bekymmer. Att jag mot
tog anbudet var sjelfklart och med gladt sinne anträdde jag- den 
13 augusti resan till Wallen. 

Major Gyllensköld på Vallen hade förut varit en fattig kapten 
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vid Jönköpings regemente, men blef sedan för sitt vackra utseende 
och sin hyggliga person tagen till man af sin fru, .f. Burenschöld, 
som var m ycket beläst, fastän något konstig och aristokratisk till 
sitt väsende. I det huset mötte mig ock en sydsvensk aristokratisk 
atm.osfer, ehuru ingalunda till följd af den genoi:nhederlige och 
präktige majorens förvållande. Jag blef dock under de tre år jag 
behöll denna kondition, mycket vänligt och hjertligt bemött och 
trifdes <lerföre mycket väl på stället, der jag tillbragte mellantermi
nerna. Såsom bidragande till min trefnad får serskildt nämnas, att 
äldst~ sonen i huset Otto, brodern till mina två disciplar, var jemn
årig med mig och studerade liksom jag till magistergraden, hvilken 
vi samtidigt togo, samt att jag i denne glade och duktige yngling 
fick en trofast vän. Snart kom äfven en annan student till \i\Tallen 
såsom informator för yngste sonen; och denne student jemte d en 
originelc inspektoren på stället beredde oss äfven stort nöje. 

MITT STUDENTLIF. 

En af de sista dagarne i aug. 1848 anlände jag förste gången 
till Lund i sällskap med Otto och mina två disciplar. Den 14 på
följande oktober tog jag studentexamen, dervid jag erhöll 24 betyg, 
hvilket var d~t största antal betyg någon dittills tagit i student
examen, hvarför ock saken såsom en ovanlighet omnämndes i 
alla tidningar. Mina betyg vid detta tillfälle voro: 

I Latin, Grekiska, Hebreiska, Theologi, Filosofi och Mathema~ 
tik Laudatur samt i Lefvande språk, Historia och Naturalhistoria 
cum laudc approbatur. 

Terminen efteråt skref och disputerade jag pro exercitio. Ett 
par år senare skref jag pro gradu och bö.rjade 1852 mina tentamina 
för graden, ~pm jag aflade 1853, då jag bland 70 magistrar erhöll 
första heder~rummet med 30 1/ 2 betyg. Den som närmast mig 
hade högsta betyg, numera prof. Chr. Cavallin hade blott 24 eller 
25. Mina betyg i graden voro: I Latin, Orientalspråk, Theoretisk 
filosofi, Aestetik och Zoologi Laudatur, i Grekiska, Historia, Prak
tisk filosofi och Botanik insigniori cum laude approbatur, i Mathe
matik och Astronomi cum laude approbatur, i Fysik non sine laude 
approbatur samt i Chemi admittitur. 

Såsom primus hade jag vid 1853 års promotion att besvara 
magist~rfrågan, hvilken lydde sålunda: 
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Då ideen om det eviga och öfversinnliga, som finnes 
hos hvarje menniska, är den verksammaste driffjäder 
för all ädel handling, så frågas, om och i hvad mån 
naturens studium kan utveckla och till handling bringa 
denna ide. 

Här må äfven nämnas, att jag efter min examen till graden 
blef anmodad af vederbörande professorer att blifva docent i Theo
reti.sk filosofi, i Zoologi och i _Orientalspråken. 

Efter redogörelse för dessa mina offentliga utmärkelser får 
jag äfven nämna dem jag inom natio0ien och studentkorps.en er
höll. Inom nationen bief jag redan andra terminen vald till clepu'
terad i styrelsen för Akademiska föreningen, terminen derefter 
till Sexmästare, hvilken befattning jag bibehöll flere år, samt se
nare till Senior. Inom studentkorpsen blef jag 1850 på vårterminen 
utsedd till en af de 14 ordningsmännen på akadem. föreningen 
samt 1852 till förman för konviktorii afdelningen. De senare åren 
fick jag ock ständigt förtroendet att vid festligheter och allehanda 
andra tillfällen vara en af studentkorpsens representanter. Bland 
dessa utmärkelser fanns ingen, på hvilken jag satte så stort värde, 
som då jag 1850 efter blott 3 terminers vistelse i Lund blef utsedd 
till en af de 14 ordningsmännen på akadem. föreningen, och man 
kan lätt förstå detta, då 12 af ordningsmännen voro dels akade
miska lärare, dels äldre magistrar, under det att af den yngre 
studenthopen endast jag och en till blefvo valda. Ovanligt i högsta 
grad var ock, då jag 1852 såsom blott student blef förman för en 
afdelning inom förenillgen, hvilken plats dittills föreståtts af en 
akademisk lärare. 

Beträffande mina studier så bevistade jag vanligen ett par tre 
timmar dagligen professorernas föreläsningar, den ena terminen 
i vissa ämnen och en annan termin i andra ämnen. I allmänhet 
ansågos dock dessa lektioner föga instruktiva, hvarföre man- mest 
besökte dem för att visa sig och af vederbörande professor blifva 
bemärkt. Några professorer voro ock mycket nogräknade, att man 
en tid besökte deras lektioner t. ex. Zetterstedt; under det man 
deremot ådrog sig stort missnöje af vVestman, om man gick på 
hans lektioner. Han ville nemligen blott gå in i föreläsningssalen 
och sedan vända om, hvarföre han alltid blef mycket förargad, 
om någon åhörare hindrade honom i denna vana. 

· De mesta studierna bedrefvos derföre i ens egen kammare; och 
jag tog genast till regel att hvarje dag hemma läsa 6 timmar, men 
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icke mera. öfriga tiden användes dels till disciplarnes undervis
ning, dels till umgänge med kamraterna och till deltagande i s.tu~ 

dentlifvets glada äfventyr. Genom denna kloka regels iakttagande 
lade jag hvarje dag en ny portion vetande till det jag förut hade; 
men blef aldrig förläst, utan hade alltid själen och lynnet friska 
och spänstiga. Den myckna tid jag syntes ute bland studenterna 
och i muntra lag gjorde ock, att en del yngre studenter blefvo 
högst förvånade öfver, att jag 1853 blef primus, då de knappast 
sett någon enda student deltaga i studentlifvets nöjen mera än jag. 

Mina studier omfattade alla ämnen, det ena efter det andra, 
och vid studiet af dem alla gjorde jag rikhaltiga anteckningar till 
hjelp vid den framtida repetitionen. I Orientalspråk, Grekiska, 
Latin, Historia, Theoretisk och praktisk filosofi, Zoologi, Aeste
tik och fysik genomgick jag laudaturskursen, ja i somliga af dessa 
ämnen åtskilligt derutöfver. I Mathematik och Astronomi och Bo
tanik läste jag åter blott den kurs, som fordrades för Cum laude 
approbatur. Mesta tiden och största intresset använde jag på theo
retisk filosofi, hvarest jag säkerligen sysselsatte mig halftannat 
år. Också vederfors mig i detta ämne den ovanliga ära, att jag 
fick laudatur, hvilket professorn på 26 år icke gett mer än åt en 
före mig, samt att jag blef kallad till docent i ämnet, en kallelse 
som jag äfven antagit, om jag efter graden kommit att stanna vid 
akademien. För Chemi hade jag deremot en afgjord motvilja, och 
ehuru jag några månader gick på laboratorium, så kom jag aldrig 
längre än till färdighet i att genomborra korkar, hvilket på labo
ratorium utgjorde mitt mesta arbete. 

P å tal om mina studier torde få tilläggas, att dessa den tiden 
mycket försvårades deraf, att man knappast i något ämne hade att 
vända sig till någon som gaf privata lektioner. Sjelf nödgades 
man derföre bita sönder det hårda skalet på flere vetenskaper, 
hvilket kostade otroligt arbete. Serdeles vanlottade voro vi i de 
exakta vetenskaperna, helst man <ler på lektionerna icke kunde 
få reda på någonting. Den lärde Hill var nemligen i Mathematik en 
alldeles obegriplig föreläsare och hans docent, som föreläste i 
Astronomi, likaledes. I filosofi och aestetik hade man äfven att · 
beklaga sig öfver s amma svårigheter. Deremot må för kuriositetens 
skull nämnas, att vaktmästaren i Zoologi var en ovanlig privat
lärare, ·den der på några timmar förstod att lära oss osteologie 
eller läran om djurens ben så säkert, att vi, genom blotta vidrö
randet af ett ben och utan att se på det, kunde säga, hvilket djur 
det tillhörde och hvilket ben det var. 
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Gamla botaniska trädgården med spegeldammen och orangeriet på 1870-talet. 
Foto Lindgren. 

Märkvärdigt var emellertid, hvad jag kunde lära mig lätt de 
största kurser i de mest skilda vetenskaper. Sålunda kunde jag 
fritt och obehindradt öfversätta h vad helst som lades för mig 
i latin, grekiska och hebreiska, i filosofi läste jag säkert 30 a 40 
dryga verk, deribland alla Kants och Hegels arbeten. Och på samma 
gång tog man den grundligaste kännedom om historia, .testetiken 
och zoologien, under det äfven mathematik, astronomi, physik och 
botanik lästes långt mer än de flesta brukade. Men så vet jag 
också med mig, att jag aldrig varit lärdare än då jag blef magister. 

För att nu öfvergå till kamratlifvet får jag säga, att detta på 
den tiden i Lund var utmärkt för sin friskhet och tillika för sin 
hje~tliga och anspråkslösa karakter. Fulla af lefnadslust och en 
frisk anda voro vi allmänt lifvade för allt, som var gladt och tref
ligt, för skämt, sång, dryckjom och kurtis; men allt gick hyggligt 
till, och sällan s log det öfver till öfverdrift eller ruskighet. Ofta 
kunde vi samlas ett halft tjog landsmän hos någon kamrat och sitta 
och prata och ha trefligt flere timmar. Stundom gingo vi ut för att 
dricka ett par bouteljer och att vid sidan af andra glada lag sjunga 
och skämta. Än hade vi diverse påhitt, som endast studenter kunna 
hitta på och till allmän glädje utföra. Ett vigtigt moment i vårt 
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lif var firandet af hvarandras namns- och födelsedagar, då versar 
afsjöngosJ små theatraliska scener framställdes och utklädsel fö
rekom, hvilket slutade med att den firade bjöd på sexa eller åt
minstone på punsch. Nationssexorna, som den tiden icke kostade 
mer än ungefär 1 krona, voro serskildt trefliga tillfällen med sin 
sång, sina tal, sina upptåg, sina för tillfället författade visor och 
sina brorskålar. Såsom sexmästare hade jag berömmet att alltid 
tillställa glada sexor. 

· Små utflygter, om vintern till Malmö och om sommartiden till 
utvärdshusen eller ut i naturen, bidrogo ock till glädjen. Endast 
året 1849 var detta lif behäftadt med öd'verdrifter, till följd deraf, 
att en mängd subjekter då funnos inom nationen, som voro alltför 
begifna p å lättja, dryckjom och andra oarter. Nästan alla dessa 
begofvo sig emellertid sedan till Upsala, hvilket åstadkom en helso
sam rening inom nationslifvet. Under de två första åren af mitt stu
.dentlif var ock mitt umgänge nästan endast inom nationen, som af 
ålder hade det berömmet, att derinom var det trefligaste kamratlif. 
Den tiden rådde ock en viss spänning mellan de olika nationerna, 
så att man icke gerna kunde söka umgänge utanför sin .egen. Denna 
spänning hade nästan karakter af fiendskap mellan skåningarne 
och småländingarneJ hvilken fiendskap ofta utbröt i slagsmål. SjeH 
förvärfvade jag mig aktning såsom god småländing, en gång, 
förste terminen genom att oförväget ge mig i slagsmål med några 
skåningar, vida äldre studenter än jag. Med vestgötharne höllo <ler.
emot sm~_ländingarne alltid god vänskap, äfvensom, ehuru i mindr·e 
grad, med östgötharne och värmländingarne. 

Med 1850 eller föreningens tillkomst bortblåstes dock innan 
kort all denna onaturliga spänning nationerna emellan. Med det
samma vann ock student1ifvet ofantligt i trefnad och friskhet, eme
dan alla glada elementer inom hela korpsen nu kunde samverka 
för större trefnad och lifaktighet. Också bemärktes snart denna 
stora förändring, då inom kort 100-tals glada själar med olika 
talanger, som förut varit gömda inom <le olika nationerna, nu trädde 
fram p å den allmänna scenen. Också är säkert, att studentlifvet i 
Lund aldrig varit mera rikt på glädje och omväxlande behag än 
under denna föreningens första tid, då det ~ar liksom en täflan 
mellan alla att visa sina bästa sidor i det glada umgängeslifvet. 
Bland de 70, som 1853 blefvo magistrar, fanns ock en ovanligt stor 
upplaga af friska naturer och muntra fyrar, deribland kanske jag 
och Otto Gyllensköld voro bland de förnämsta, hvilka höllo stu~ 
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Domkyrkans absid med van Diirens strävpelare. Litografi av C. ]. Billmark. 

dentlifvets glädje på en höjd, dit det säkerligen hvarken förr eller 
sedan kommit. Nu blandades ock u.mgängeskretsarne tillsamman 
utan afseende på nationalitet, och ofta ingingos de fastaste vän
skapsförbindelserna mellan personer, som förut icke velat tala till 
hvarandra. Så fick jag nu minst ett tjog riktigt goda och pålitliga 
vänner mest bland skåningarne och göteborgarne, med hvilka 
begge nationer vi småländingar förut minst umgåtts. Och minst ett 
par 100 glada bröder hade jag ifrån alla håll, med hvilka jag ofta 
var i lag, oberäknadt den mängd bröder, som sällan syntes till 
ute i verlden. Och hvilken fond af quickhet, skämt och upptåg vi 
hade, jemte det vi ibland på det varmaste diskuterade diverse ve
tenskapliga frågor eller andra ämnen af allmännare intresse. ,Ja 
visst är det, att detta lif flödade af en spirituel fullhet, c;om endast 
kan finnas bland en glad och spirituel ungdom. Nu försvann ock 
mer och mer ·det brutala, det cyniska och det råa, som förut i na
tionslifvets dunkel förekommit, och i stället inträdde mera hyfs
ning och elegans i umgänget, ehuru alldeles icke på munterhetens 
bekostnad. H vad som härtill mycket bidrog var ock den lifligare 
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del de yngre och några äldre akad. lärare nu togo i studentlifvet 
Deras närvaro i våra lag och gillen gjorde nemligen, att några 
yttringar af cynism icke gerna kunde framträda. I det närmare 
umgänge och den större förtrolighet som härigenom inträdde mel
lan lärare och studenter, fingo ock dessa senare tillfälle att göra 
många nyttiga bekantskaper. Sålunda var jag tidigt nog bror med 
2/ 3 af hela lärarekorpsen, hvilket gjorde, att jag rätt ofta begag
nade mig af deras umgänge och drog rätt mycken nytta af samtal 
och disputer med · dem. Umgänget mellan dem och mig inskränkte 
sig neml. icke till blott det mera offentliga lifvet, utan idkades 
äfven enskildt. 

Den glada och trefliga liga, hvaraf jag utgjorde en medlem, 
träffades ock ofta i familjerna, der vi i umgänget med fruntim
mer och äldre folk vande oss vid nödig förfining äfven i våra 
bachanaliska lag. 

Men om vi sålunda vanligen några timmar hvar qväll lefde 
muntert, så lefde vi föröfrigt alldeles icke fett. Hemma i våra 
rum var möbleringen vanligen i högsta grad tarflig, emedan möb
lern.a måste hyras serskildt, alldenstund rummet hyrdes med bl,ott 
4 tomma väggar. Och då de som hyrde ut möbler voro ganska 
dyra i sina pretentioner, så hade man sällan råd att skaffa sig 
mer än en säng, ett bord, en kommod, en bokhylla och två stolar. 
Sängen fick ·göra tjenst som soffa och sittplats, när mer än en 
gäst kom på besök. I henne låg man ock och vältrade sig, då man 
pluggade som bäst. Följde ej garderob med rummet, spikades ett 
lakan på väggen, hvarunder ens kläder hängdes, och derunder 
ställdes skodonen. Till inventarierna hörde ock nödvändigt en 
mathämtare, bestående af tre af ler gjorda bunkar, den ena öfver 
den andra, med öron på, genom hvilka · bärremmen träddes, me
delst hvilken hämtaren bars. Det ·ojemförligt största antalet stu
denter lefde nemligen till middag af s. k. hämtemat, som i bemälde 
niathämtare hämtades. Middagen intogs alltid kort efter kl. 12, 
vid hvilken tid man såg 100-tals uppasserskor tågande härs och 
tvärs med sina mathämtare till studenter, skolgossar och andra. 
Denna mat var till sin beskaffenhet icke att räkna till läckerheter. 
Tvertom var den ofta sådan, att man trots den mest skriande 
hunger icke förmådde förtära den. Dock hände det mycket ::iällan, 
att man ratade hvad mathämtaren innehöll. Men man inmundigade 
dess innehåll ofta så, som då man sväljer osmaklig medicin. Ser
skildt. qualdes jag ofta af det talgiga köttet, som stundom blott 
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bestod af fett oeh sletor. Buljongen hade icke heller godt namn 
om sig. Man påstod, att den tillreddes på det sätt, att matvärdin
nan rörd€ om med ett talgljus i en vattenspann, och att buljongen 
med det samma var tillredd. Ett par gånger i veckan fick man dock 
gås, och då hade man alltid, som man tyckte, kalas. På lördagatne 
fick man ock hvit gröt, som med begärlighet förtärdes. Bröd fick 
man hålla sig sjelf. Detta bröd utgjordes af väldiga surlimpor, 
vägande omkring 1/ 2 lispund; och då maten var allt för osmaklig, 
höll man sig till limpan, hvilken man dock efter några dagår 
knappt kunde skära sönder., utan måste låna en yxa för att hugga 
sönde~ henne. · 

Af det anförda kan man väl förstå, att vi icke hade någon 
kräslig middagsmåltid. Dock var man glad, ifall man blott blef 
mätt; men åtminstone några dar i veckan var detta nästan omöj
ligt. Och när se~skildt tvenne i sin nöd slogo sig tillsamman om en 
portion, så satt hungern vanligen qvar i magen, då man steg ifrån 
mathämtaren. Vid sådana tillfällen var det ock svårt att rättvist 
och samvetsgrannt dela portionerna, helst man sällan hade talrikar 
att lägga upp maten på. Men med vargögon öfvervakade i sådana 
fall den ene den andres grepp ur mathämtaren, och matron stör
des icke sällan af trätor och slagsmål. 

En termin åt jag och tvenne andra tillsamman, då för oss tre 
hämtades 2 portioner; men nu hyrde vi oss talrikar, derpå ·maten 
med mathematisk noggranhet delades. Ansågs dock någon talrik 
hafra fått en bättre bit, så drogs lott om hvem den skulle tillhöra. 

Då en portion mat den tiden vanligen kostade ·9 kronor i m å
naden, kan man emellertid förstå, att vi hade vår middag för 
ganska billigt pris, äfven om man tog i beräkning brödet och upp
passningen. Men matfriska, som vi vid den å ldern voro, hade vi 
icke länge glädje af vår middag; ty efter 5 a 6 timmar voro vi 
åter hungriga, men då hade vi i allmänhet icke råd att taga till 
något annet än vår limpa. Denna tillgreps äfven om morgnarne i 
st. f. kaffe. Ej underligt derföre, om vi ansågo det såsom en riktig 
högtid, när vi någon qväll hos gubben Leo, en gammal afskedad 
korporal som ljög oss fulla med historier om sina nappatag med 
kejsar Napoleon i egen hög person, skaffade oss för 50 öre fläsk 
och potatis, så mycket vi orkade äta, eller om vi på ett värdshus 
lyckades mot kontant betalning eller på krita skaffa oss en por
tion mat. 

Hade vi en tolfskilling i fickan, så användes den dock före-
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trädesvis till några glas punsch i sällskap med <le glade kamra
terna. 

En annan brist hade vi ock ofta att beklaga oss öfver, nem
ligen öfver kölden i våra studentrum. Ved fingo vi nemligen skaffa 
oss sjelfva, och då den var mycket dyr, så måste man omsorgs
fullt spara på det lilla förråd, som man för hvarje gång kunde 
skaffa sig. Men genom att ständigt bolma i våra pipor, som van
ligen stoppades med stark knaster, modererades kölden för det 
mesta. Blef den dock för svår, tog man på sig sin kappa eller kröp 
under täcket, med boken i hand och pipan i mun. Af röken stod 
vanligen det lilla rummet fyldt såsom af tjocka moln. 

I sammanhang härmed får yttras några ord om våra uppas
serskor, hvilka under dåvarande förhålland~n voro mycket vigtiga 
personer. Nästan utan undantag voro de ärliga och beskedliga och 
förenade hos sig en moders omtänksamhet med tj,enarinnans und
fallenhet för »Herr studenten» eller »Herr kandidaten». Ja, flere 
af dem voro riktiga praktexemplar som hade en oaflåtlig omtänk
samhet om principalens välbefinnande. Hade han icke penningar., 
gick uppasserskan ofta i borgen för honom såväl hos matvärdin
.nan som i brödboden och annorstäqes. Saknade han tobak, skaf
fade hon sådan genom lån eller mot borgen, och likaså var det i 
annat. Hon sökte ock hålla det så snyggt i rummet som det var 
möjligt, och eme1lanåt kunde hon låna »Herrn» en serviett vid 
middagen att breda ut på bordet under mathämtaren. Serskildt 
var <ler en uppasserska, som gemenligen kallades puggan, hvilken 
framför andra var ett mönster af omtanke och moderlig välvilja 
mot sina Herrar. Hundrade studenter hade henne att tacka icke 
blott för att de kunde lefva utan ock för sina examina. Också hed
rades hon med en medalj; och då hon dog, följde henne hela 'lärare
staten och studentkorpsen med sina fanor, och vid hennes graf 
hölls tal och göts kanske fler tårar än vid en drottnings graf. 
Äfven jag hade en tid till uppasserska denna pugga, hvilken gaf 
mig namnet »den rare smålänningen», emedan jag var »ett så 
städadt manfolk», som hon uttryckte sig. 

Uppasserskorna ansågo sig på visst sätt höra till akademista
ten) och alltid togo de studenterna i försvar. Af dessa behandlades 
de ock allmänneligen med aktning, tillgifvenhet och förtroende, 
och sällan glömde studenten att, när han fick ett rek, lemna upp
passerskan litet drickspengar eller någon liten present. 
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I afseende på lefnadssättet får jag här tillägga, att jag för 
egen del naturligtvis hade det bättre, så länge jag hade min · kondi
tion hos Gyllenskölds, ehuru äfven vi hämtade mat. Afven lefde 
jag såsom en grand seigneur under det sista året, då jag var kon
viktorii förman å föreningen. Som jag neml. i denna egenskap 
hade att i främsta rummet tillse, att allt gick ordentligt till på 
föreningens restaurationslokaler., måste jag der intaga mina mål
tider, hvilket jag ock gjorde för 18 kr. i månaden. Såsom en 
slags chef p å stället satt jag ock vid det stora middagsbordet 
främst och serverades först, oaktadt en mängd akademiska lärare 
sutto vid bordet. Då drucko äfven dessa och jag ofta ett glas vin 
till måltiden, som än den ene, än den andre bestod, och efter 
middagen intogo vi vanligen gemensamt vårt kaffe, dervid många 
intressanta samtal och debatter förekommo, emedan vi allesamman 
voro bildade män med litterära intressen i allehanda riktningar. 

Slutligen får jag vid beskrifningen af mitt studentlif nämna 
några ord om min ekonomiska ställning vid akademien. 

Sålänge jag hade min kondition, räckte min lön samt mitt 
afgångsstipendium i det närmaste till att bestrida mina utgifter 
för klädsel m. m., så att jag 1851, då jag lemnade konditionen, 
knappast hade någon skuld. Under de två derpå följande åren, då 
jag icke hade annan hjelp än ett par hundrade kronor, som Bergs
rådet Aschan skickade mig, derföre att jag tagit en faderlig vård 
om hans dotterson Grefve Rudolf Cederström, måste jag åter 
uppehålla mig medelst lån. Nu hade jag ock skaffat mig ett sådant 
r enome och en sådan kredit, att jag icke hade svårt att få lån. 
Deremot var det omöjligt för mig att under hela min studenttid 
få ett stipendium, oaktadt jag sökte flera och hade såsom meriter 
att åberopa de högsta. s tudentbetyg någon tagit samt högsta bety
gen för flit och s eder ifrån nationen. Men alla stipendier bort
gofvos till följd af intriger och vigilans, och till min olycka hade 
jag till motståndare i konsistorium ett par af de värste intrigö
rerna. Slutligen fick jag just som jag skulle bli · magister ett sti
pendium å 300 kronor af Carl XV genom bemedling af .:aumera 
Biskop Bring, hvilken, ehuru obekant med mig, länge tyckt att 
jag lidit orättvisa vid s tipendiernas fördelning. Och besynnerligt 
nog fick jag ytterligare året sedan jag lemnat akademien ett nyti 
stipendium å 100 kronor. Min skuld, då jag lemnade akademien 
uppgick till omkring 2000 kr. 
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MINA LA.RARE OCH MINA TENTAMINA 

FöR DEM. 

Vid skildringen af lärarepersonalen inom filosofiska fakulteten 
på min tid är det svårt att vara fullt opartisk; men jag skall dock 
försöka såvidt möjligt är att göra dem rättvisa och bedöma dem 
efter förtjenst. I allmänhet torde böra förutskickas den bemärk
ning, att. en stor del af gubbarne voro ovanliga ·original, såsom 
älven lätt skall inses af efterstående skildring, som upptager <lem 
i ,or·dning efter deras ålder: 

Äldst inom fili.>s. fakulteten var professorn i historia Ebbe 
Samuel Bring f. 1785. Det var ett af akademiens största originaler. 
Med ett omenskligt minne egde han kanske det mest omfattande 
vetande någon vid akademien .hade, helst han varit lärare i .tre 
fakulteter, och under hela sin tid slukat allt som han kommit öfver 
i tryck. Men på samma gång var han den enfaldigas.te och dum
maste person man kunde påträffa i fråga om en klar upp.fattning 
af lifvet både i historien, naturen och omkring sig. Vidskeplig och 
skrockfull var han ock i hög grad. På hans golf funnos ett p;ir 
tiljor, som han ansåg olyckliga, och öfver dem tog han alltid långa 

·hopp, för att ej beröra dem med sin fot. Mötte han, då han gick 
ut, en kärring eller Domkyrkokomminister Menander, så gick han 
alltid ~illbaka, hvilket angeläget ärende han hade att uträtta. Hans 
lektioner bestodo blott i att berätta anekdoter eller tala om hvad 
som helst utan sammanhang eller plan. Citerade han dervid någon 
författare, så nämnde han sidan, der det stod, och ofta dagen kan
ske för 50 år tillbaka, då han läst det. Af studenterna var han 
dock älskad, ehuru han utan rim och reson kuggade den ene och 
gaf höga betyg åt den andre. Såsom inspektor för Göteborgarne 
gaf han dem vanligen utmärkta betyg. Han lurades ock obeskrifligt 
af studenterna och andra vid tentamina, der han gaf de kostligaste 
frågor, som ingen klok menniska kunde besvara. 

För min der hade jag utan att veta det ådragit mig gubbens 
aktningsfulla uppmärksamhet. Detta fick jag veta, då jag efter 
några år första gången presenterades för honom. Han utbrast då: 
Jaså, är det Abraham Rundbäck småländing, född i Barnarp 1827. 
På min fråga, huru han visste allt detta, svarade han: Jo, psi (Psi 
begagnades i hvar mening såsom fyllnadspartikel), jag kom för 
för ett par år sedan upp på Bibliotheket för att låna en nyss ut
kommen filosofisk bok, men psi då fanns den icke, emedan den 
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redan var lånad af Abr. Rundbäck, och då tog jag reda på Herrn, 
för psi jag förmodade att Herrn var ~tt snille och psi det har jag 
äfven hört att Herrn är. När jag sedan anmälde mig till tentamen 
för honom, sade han: Ja psi Herrn skall bli primus och psi histo
ria det är jag säker på att Herrn kan. Derpå sade han ytterligare: 
Ja psi historia måste Herrn kunna, då Herrn läst Hegel. För denne 
hade han nemligen den största aktning och vördnad, och vid sin 
inträdes predikan i Bjäreshög och Oxie, som han fick genom 
kongl. nåd, citerade han Hegel i stället för bibeln. Mina tentamina 
för Bring upptogo nog 60 a 80 timmar, ty i ett par månader tente
rades jag flere timmar i veckan, mest under promenader. Mest 
sysselsatte vi oss derunder med Hegel eller Napoleon, och då jag 
här var nästan lika beläsen som gubben sjelf, var han alltid mycket 
förtjust. En gång bad han mig med ett enda ord karakterisera Na
poleon. Härvid påminte jag mig, hurusom gubben några år förut 
på en lektion omtalat, att general Moreau vid sitt besök i Sverige 
1812 på en middag hos biskop Faxe på framställd fråga, »huru 
det kom sig att Napoleon var en så oöfvervinnerlig fältherre », 
svarat, att det kom sig deraf, att han ögonblickligt kunde med 
kikaren för ögonen improvisera planen för bataljen. Men anledning 
häraf svarade jag på gubbens fråga: Jo Napoleon var impr.ovis.atör. 
När han fick detta svar, skrek han i förtjusning under det han 
slog mig på axeln: Psi det har ingen mer än Herrn och general 
Moreau sagt. Ett par andra gånger var jag åter värre ute. Således 
frågade han en gång: Hvad Kristian Tyrann var för något. Allt 
hvad jag härpå svarade dugde icke, ty det svar han ville haf'.va 
var, att han var »riddare af gyllene skinnet». En annan gång 
började han tentamen med den frågan, hvad bonden Olof Pehr
son ( ?) hade motionerat vid 1834 års riksdag. Härpå svarade jag 
fräckt med ett uttryck, som gubben ofta begagnade, nemligen 
»att bönderna äro okunniga eller högst fåkunniga ». Och genas.t 
glömde gubben den förra frågan, och nu talade vi i stället under 
denna promenad om skilnaden mellan okunnighet och fåkunnighet. 
Ännu eh annan gång, då han frågade, af hvilka ingredienser den 
spartanska soppan tillreddes, svarade jag obesväradt: apropos 
soppa, så var det ett gladt gille häromdagen hos professor Eks, 
der jag hade äran att träffa professorns dotter och dansa med 
henne. Nu blef gubben genast lockad fråri sin soppa till dottern 
Ebba, och han försäkrade mig att det riktigt gladde honom, att 
jag . ofta· hedrade. henne med en dans, ty det hade hon t~lt om 
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att ,iag ofta gjorde. Jag fick äfven skrifva en historisk afhandling 
för Bring nemligen »en kritik öfver de liberala theorierna ». I 
denna aföandling gaf jag alla liberala grundligt på pelsen, emedan 
gubben var stockkonservativ, och häröfver var han ·derföre mycket 
fÖrtjust. Emellertid fick jag icke laudatur för honom, hvilket jag 
påräknat och hvaraf jag ansåg mig fullt förtjent. Han gaf mig 
nemligen blott insigniori cum laude approbatur; men ursäktade 
sig sedan dermed, att Westman hade närmast förut gifvit mig 
laudatur, och den som i filosofi af W . fick ett sådant betyg, han 
behöfde icke mer. Med Laudatur för Westman var jag primus i 
alla fall, hvad helst jag fick i andra ämnen. 

· Närmast den fromme Bring kommer den grofkornige Carl 
Georg Br.unius . i Grekiskan. Han sysselsatte sig nästan uteslu
tande med Domkyrkans byggnadsarbeten, för hvilket han tog 
mycket betaldt, och befattade sig nästan icke alls med sitt läro·
ämne. Man ansåg ock temligen allmänt, att han i Grekiska var 
grymt okunnig, och jag håller det för mycket troligt. Deremot var 
han en skicklig latinare, der han äfven gjol't sig känd såsom 
lycklig versifikatör. Men om han var okunnig i sitt ämne, så 
sökte han desto mer imponera genom svordomar och grofva ut
tryck, ju råare desto bättre. Att förskrämma tentandus genom 
ovett och groft skämt var hans vanliga taktik och ofta körde han 
ut de olycklige, utan att de kommo sig för att svara honom. På 
sina lektioner svor och gormade han förfärligt. Sålunda hörde jag 
under en lektion i Homerus, den enda af hans lektioner som jag 
bevistade, att han förklarade att »tyskarne äro dumma dj-r », »att 
man kunde fylla hela Kattegat med deras dumheter » o. s. v. Och 
då han kom till en ovanlig konstruktion i en vers, sade han, »att 
hela denna konstruktion vore bara sk-t ». Föröfrigt fick man icke 
lära det minsta under lektionen. I Konsistorium var han äter en 
ytterst samvetslös intrigör, som endast hade till syfte att gynna 
sina klienter och förarga sina motståndare. 

Hos Brunius började jag mina tentamina till graden. När jag 
emellertid amnälte mig att tentera i hans ämne, afsnästes jag med 
den förklaring, att han icke hade tid att tentera en .och ttn, och att 
ja.g -.derföre fick vänta till dess åtminstone ett halft dussin andra 
tentandi anmälde sig. Förgäfves bad jag på det bevekligast~ att 
bli tenterad, emedan jag läst en betydlig kurs, som jag framdeles 
icke hunne repetera, då jag vore sysselsatt med tentamina i andra 
ämnen. Drag åt H-te. Herrn är en oförskämd slyngel o. s. v. voro 
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Kuggis. Pennteckning av Aug. Quennerstedt. 

hans svar på dessa böner. Men när jag slutligen fonnligen :fordrade 
tentamen, emedan det var min lagliga rätt, så utbrast han med en 
kötfed: Ja så ska herrn få en tentamen, som Herrn skall minnas. 
Kom i morgon kl. 3 e . .m. Nu visste jag väl, hvad jag hade · att 
vänta, men - litande på mina kunskaper hoppades jag ändo.ck det 
bästa. Men följande dag öfveröste han mig blott med ovett och 
de gröfsttl otidigheter, ehuru jag redde mig utmärkt. Dagen <ler
efter började han på samma sätt och beskylde mig då att icke 
kunna ens läsa Grekiska innantill, hvarföre han borde köra ut 
mig. Nu var mitt tålamod uttömdt. Jag slängde boken fram till 
honom på golfvet och förklarade, att det var jag som nu lemnade 
honom, att han var en samvetslös examinator och att jag skulle 
med anmälan om hans ovärdiga beteende hos Kanslern utbedja 
mig att få en opartisk examinator. Nu blef han ·emellertid för
skräckt och bad mig lugna mig. Men jag tog genast min mössa 
och utan afsked gick jag min väg. Men, nedkommen i förstugan 
upphanns jag af Brunius, som enträget bad mig stiga upp igen. 
Ja, om jag behandlas anständigt, annars aldrig, svarade jag. Emel-
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lertid gick jag med honom. Nu tordes han dock icke längre fara 
ut med otidi_gheter. Jag var der sedan ytterligare tre gånger 
och fick de svåraste stycken, men ingastädes var det honom möj
ligt att komma åt mig. Slutligen förklarade han, att han nu icke 
mer behöfde tentera mig. Men - tillade han - det vill jag säga 
Herrn, att alla småländingar äro oförskämda och herrn aldra värst; 
men dock länder det Herrn till stor förtj enst i mina ögon, att han 
ej är en mes. I samma tonart svarade j.ag, att alla professorer 
voro vid tentamina svåra att ha att göra med, men att han vore 
aldravärst, och föröfrigt frågade jag icke efter något annat betyg 
af honom än i Grekiska, och finge jag icke der det vitsord jag 
förtjente, så skulle vi väl än en gång få med hvarandra att göra. 
Mitt betyg blef dock icke laudatur, som iflg fullt förtj.ent, men 
eximia cum laude approbatur fick jag dock. Men på samma gång 
gaf han Prof. Nilssons son laudatur, oaktadt han icke kunde läsa 
grekiska innantillJ i utbyte mot det Laudatur Nilsson gaf Brunii 
son i Zoologi lika ofört;jent. När Brunius sedan förnam, att jag 
blef primus och egde ett betydligare anseende både inom student
korpsen och bl11nd professorerna, skyndade han att dricka bror
skål med mig, hvarpå han förtrodde mig, att det varit hufvudsak
ligen han och Ekelund, som hindrat mig ifrån att få några stipen
dier, men att han hädanefter skulle stå på mitt bästa »med rätt 
eller orätt ». Lyckligtvis behöfde jag sedan aldrig hans gunst 
eller hjelp. 

Efter Brunius kommer prof. i Theoretisk filosofi L. F. TVest
man. Med ett godt hufvud och stora kunskaper förenade han den 
största lätja och det mest cyniska lefnadssätt. Hans hus var det 
värsta otuktsnäste i staden. Såsom jag förut nämnt, blef han 
förargad, om någon gick upp på hans lektioner, ty han ville inga 
föreläsningar hålla. I tentamina var han grufligt svår, ja ansågs 
till och med såsom den värste •och elakaste bland alla examinatorer. 
Emellanåt kuggade han mer än halfva antalet af magisterkandi
daterna. Med den utsöktaste drift och det mest satiriska ovett 
behandlade han föröfrigt alla, äfven sådana som icke tenterade. 

För egen del blef jag dock gubbens synnerlige gullgosse. När 
jag hos honom anhöll om tentamen, frågade han hvarken efter mitt 
namn eller hvad jag läst, utan förklarade blott, att han icke ten
terade förrän vi blefvo åtminstone 9 a 10. Som jag på detta ämne 
offrat ofantlig tid och hade gjort det till mitt hufvudämne, ville 
jag icke stöta mig med examinatorn utan måste vänta. Andtligen 
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hade vi blifvit 8, som voro färdiga att tentera, och då fingo v1 1 

nåder tentamen. Dervid kom jag att sitta främst. Nu gaf han den 
siste den beniga frågan: Gör mig reda för differencerna mellan 
Kants, Fichtes, Schellings och Hegels systemer. På denna fråga, 
kunde ingen af de 7 andra svara ett ord. Jag tog åter ordet 1/2 t. , 
och utgående från Kants åsigter, den ena efter den andra, visade 
jag i hvilket förhållande de 3 andra filosoferna stodo till honom. 
Härvid nickade han, men sade icke ett ord. Men sedan jag på 
samma vis fått redogöra för Platos och Aristotelis filosofier och 
deraa förhållande till Hegels, samt om medeltidens vigtigaste sys
temer, utan att någon enda af de andra härpå kunde svara något, 
så yttrade han förbindligt: Herrn öfverraskar mig, ty Herrn kan, 
hör jag, fi1osofi, och följaktligen är Herrns plats icke ibland dessa. 
Herrn får <lerföre gå, men det skall blifva mig serdeles kärt att 
få enskildt examinera Herrn vidare. Och då jag sedan fick en en
skild examen för honom, så var denna visserligen högst rigorös, 
men tillika ytterst angenäm. Jag fick dervid redogöra för treenig
hetsbegreppets hela historiska utveckling, för mysticismens och 
realismens olika system och inbördes · förhållande m. m. samt af
gifva en kritik öfver psykologiens behandling af Hegel och hans 
skola. När vi slutade kl. 10 på qvällen, aftonen före min general
examen, som skulle börja kl. 5 följande morgon, förklarade han, 
att jag nu slutat mina tentamina så, att om jag börjat och fortsatt 
dem på samma sätt, rådde han mig att gå och dricka några glas, 
ett råd som jag ock med förtj,usning efterkom. Sedan blef jag 
kallad till Docent af gubben, som med utsökt vänlighet behandlade 
mig allt framgent. »Du skall blifva min efterträdare », sade han 
flere gånger. 

Professorn i mathematik C. J. Hill var en i sitt fack ovanligt 
lärd man; men ytterligt distrait och öfver all beskrifning kostlig. 
Hans klädsel utmärkte honom redan såsom en besynnerlig kurre, 
och när man fick höra honom tala, kunde man svårligen lå ta bli 
att le. På sina föreläsningar skref han allehanda kråkfötter och 
figurer, (i st. för de vanliga mathem. teknen + - o. s. v. hade han 
andra t. ex. 0 2j. o. s. v.) men så :fort han väl skrifvit några rader, 
så strök han ut det; »ty det der förstod ju hvar och en ». Men se 
der fanns ingen vid hela akademien, som förstod hvarken hvad 
gubben skref eller mumlade. Kameralister kuggade han massvis. 
För dem hyste han ock det afgjordaste förakt. hvarföre han aldrig 
nedlät sig tili att tala med dem, utan gaf dem blott skriftliga frå-
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gor. En gång då några dylika ·kommo på utsatt timma för att ten
tera, men han var förhindrad, kom han ut till dem -i förstugan och 
spikade upp på-dörren en lapp med påskrift: 'Her.rarne få komma 
igen i morgon vid samma tid. Att säga detta till dem, dertill voro 
de alltför ovärdiga. Vid sina tentamina . frågade han aldrig efter,, 
hvad tentandus läst, utan tog huller om buller de svåraste proble
mer äfven till dem, som blott önskade få admittitur. Och längre 
sträckte sig icke heller de flestas pretentioner. 

Mig tenterade han i några och tjugo timmar, och efter hva<l 
jag nedan af honom fick höra, ämnade han ge mig laudatur; men 
som gubben kom med de omöjligaste och svåraste problemer, så 
måste han nöja sig med att ge mig cum laude. Härmed hade jag 
ock allt skäl att vara belåten, då af 1853 års 70 magistrar vi en
dast voro 4, som fått mer än appr.obatur. 

Prof. Sven Nilsson i Zoologi var äfven en storhet i sitt slag. 
Mycket hade han gjort i sin vetenskap; men så visste han äfven 
om det. Hela hans uppträdande var nemligen ytterst imponerande, 
liksom ville han säga: Här kommer den store Sven Nilsson. \Vest
man karakteriserade honom, efter det han återkommit från ett 
möte i England, sålunda: »Hälften lord och hälften bonde, hälften 
Oxford och hälften Asmundtorp ». I Asmundtorp var han nemligen 
född af bondeföräldrar. Föröfrigt får om Nilsson sägas, att han 
föreläste ganska bra och tillika visste att intressera många för 
sin vetenskap. 

För honom fick jag laudatur och blef af honom kallad till 
Docent. 

Han var vid 1853 års promotion vår promotor och var vid 
detta tillfälle, (då Tegners bildstod aftäcktes vid hans femtioåriga 
jubileum såsom magister) mycket förargad öfver, att ingen af de 
kunglige besökte festen, då alla Nordens universitet och lärda sam
fund ditskickat ombud. Bedröfvad var han äfven, att icke heller 
»hans vän » :prinsen af Canino (Napoleon) infann sig, ehuru han 
lofvat komma:. 

Prof. i Botanik J. W. Zetterstedt var ock en originel person 
liksom alla de föregående. Framstående Entomolog, var ban mycket 
klen botanist; och i sina' föreläsningar lade han endast an på språ
ket, som var fullt af de blomster.rikaste fraser . Och då han tillika 
med den naivaste pathos läste upp det granna han skrifvit, så var 
man nära på att kikna af skratt. Hans lektioner varade .föröfrigt 
aldri~ mer-.än 20 minuter, och på dem ville han gerna se kandid::i-
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terna. Grufligt enfaldig och naiv som han var, kunde han mycket 
lätt luras, och ofta fick en eller annan laudatur, som knappt för
tjente approbatur. Ett ofelbart medel af få högt betyg af gubben 
var att taga lektioner i entomologi för hans nära släkting adjunkt 
Dahlbom, som ock mycket väl behöfde att få litet extra inkomster 
af lektioner . Till gubbens svagheter hör<;le ock, att man skulle i 
den finaste toilett besöka honom, och hade m.an nya handskar och 
en vacker hvit väst, så steg man genast högt i hans aktning. 

Då jag anmälde mig till tentamen, förklarade gubben, att han 
hört att jag var så fasligt lärd och skulle bli primus, och att det 
derföre vore öfverflödigt att examinera mig, men för ordningens· 
skull ville han ge mig ett par frågor . Och på detta par frågor fick 
jag insigniori cum laude, .hvilket visserligen var öfver min egen 
förväntan. , 

Ett icke mindre original var professorn i fysik Adam V ilh. 
Ek.elund. På den bredaste småländska föreläste han i fysiken och 
hade alltid att glädja sig åt fullt auditorium; ty något kostligare 
än dessa föreläsningar kunde man knappt få höra. De hade emel
lertid . förtjensten att vara enkla och lättfattliga, men se, framställ
ningen . var komisk öfver all beskrifning. Serdeles muntert var det 
vid hans experimenter, som ofta misslyckades, och då alltid atmo
sferen eller vaktmästaren Duvan fick skulden. Endast då tyngd
kraftens verkan på kritbitarne, hartassen och linialen bevisades 
och allt lyckades riktigt falla i golfvet; att då se gubbens innerligt 
förtjusta min och förundran var pengar värdt. »Ja ä'ke dä mär
väljöst, go' Harra », var vid sådana tillfällen hans stående utrop. 

Men så enfaldigt och kostligt E . uppträdde såsom föreläsare 
och i öfrigt, var han dock en af styrpinnarne inom konsistorium, 
der han vanligen visste att med tillhjelp af det mindre samvets
granna kotteriet få sma eller kotterimedlemmarnes planer. och 
önskningar igenom. 

_ För E. fick jag icke mer än non sine laude, ehuru jag läst 
laudaturskursen. Anledningen härtill såväl som till hans afvoghet 
mot mig vid utdelningen af stipendier antogs vara den, att gubben 
lär misstä:r:ikt, att jag ämnade gå in såsom docent i mathematik 
och fysik, och att jag såsom sådan möjligen kunde komma att gå i 
vägen för hans systerson Docenten Gegerfelt, hvilken E. utan all 
reson lyckats få förklarad till Docent i fysik. 

Förenämnda 7 gubbar voro akademiens märkvärdigheter, hvar 
på sitt sätt. Af dem vor<;> dock Bring, Zetterstedt och Hill omtyckta 
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af studenterna, samt Nilsson aktad, under det Brunius, \Vest
man och Ekelund, serdeles de två förstnämnda, voro i allmänhet 
illa anskrifna. 

Carl Aug. Hagberg, prof. i Aestetik och Shakespeares be
römde öfversättare, var hvarken såsom föreläsare eller examina
tor utmärkt. Men det var en hygglig, human och hederlig man, 
och derföre omtyckt. 

På grund af några visor, som jag diktat, hade Hagberg fattat 
mycken välvilja för mig, hvarföre han ock ofta sökte mitt sällskap, 
då vi träffades. Vid tentamen för honom, då jag anmält mig för 
den vanliga laudaturskursen och åtskilligt derutöfver, fick jag 
efter ett par frågor efter 1/2 timmas förlopp mitt laudatur, åt
följdt af diverse smickrande omdömen . 
. J.oh. Gust. Ek, prof. i Latinet och Småländska nationens in

spektor, var kanske akademiens samvetsgrannaste lärare på denna 
tid. På sina lektioner nedlade han mycket arbete, hvarföre de ock 
ansågos mycket lärorika. Såsom examinator och konsistorii leda·
mot gjorde han sig ock känd för en omutlig rättskänsla och osvik
lig .heder. I sitt sätt var han likväl afmätt och något stel, hvarföre 
han just icke vann så mycken tillgifvenhet som aktning af studen
terna. För intriganternas parti i konsistorium var han alltid en 
nagel i ögat; och icke sällan begick detta parti fula streck blott 
för att förarga Eken. Detta uppgaf Brunius sjelf för mig hafva 
varit motivet dertill, att jag aldrig fick något stipendium, emedan 
Ek alltid varmt förordade mig och blef mycket förargad hvar gång 
jag gick miste om något sökt stipendium. I Eks familj umgicks 
jag mycket och var der nästan ansedd såsom en son. Jag stod 
ock fadder till Eks son, hvilken 1852 föddes, sedan Ek kort förut 
af sina sex flickor mistat trenne i någon svår sjukdom. 

Eks tentamina voro mycket rigorösa och noggranna, och aldrig 
lyckades någon föra honom bakom ljuset. Jag ansåg mig derför·e 
fullt värdig det laudatur jag fick af honom, emedan han aldrig 
var i stånd att till följd af gunst eller ogunst ge orättvisa hetyg. 

Nils Johan Berlin, prof. i Chemi och numera Generaldirektör 
i Medicinalstyrelsen, var en bra lärare, men ganska impopulär 
hos . studenterna, som han behandlade väl nonchalant. Dessutom 
ansågs han, såosm sjelf kommen från Upsala, hafva större sympa
tier för Upsalaboar än för Lundensare, hvilket ock 1853 beredde 
honom ett enhälligt pereat af studenterna, hvari äfven jag och 
alla mina jemnåriga deltogo, oaktadt jag och flere kort efteråt 
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skulle tentera för honom. Det aclmittitur, jag fick för honom, var 
likväl icke en följd af denna opinionsyttring, ty dertill var han för 
rättvis, utan kom sig deraf, att jag sannolikt ej förtjente mera. 

Carl Johan Tornberg, prof. i Orientalspråk, var en utmärkt 
lärare och mycket kunnig i sitt fack. Det var synnerligen lärorikt 
att gå p å hans lektioner såväl de offentliga, som de privata, hvilka 
han gratis höll för att föreläsa i syriskan. Också var jag i hans 
ämne så skicklig, att jag kunde obehindradt läsa opunkterad text, 
d. v. s. en text, hvari inga vokaler eller accenter voro utsatta, samt 
le<ligt öfversätta hvad som helst som lades för mig både i Hebre
iska och Syriska. Jag fick ock för honom lau<latur och kallelse till 
docentur i hans ämne. I hans hus umgicks jag ock ofta och be
handlades af honom alltid med största vänskap och uppmärk
samhet. 

Johan Mortimer Agardh, prof. i . Astronomi, låg mest borta 
vid riksdagarne, hvarföre jag icke hade något med honom att göra . 
Han ansågs dock såsom en kunnig, human och hederlig man utan 
allt svek. 

Jacob Georg Agardh, prof. i Botanik, hade ännu på min tid 
icke något att göra med filos. fakulteten utan blott med dem som 
egnade sig åt medicin. Var en kunnig och skicklig lärare, men 
med stora fordringar. 

Adjunkterna vid akademien, som numera kallas e. o. profes·
sorer, voro på denna tid till största delen gamla och mer eller 
mindre afsigkomna. Flere af dem voro ock lika stora originaler, 
som en del af professorerna. Jag förbigår emellertid att skildra 
dem, emedan de icke utöfvade något inflytande på undervisningen . 

.. 
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NÅGRA YTTERLIGARE BEMÄRKNINGAR 

ANGÅENDEDEAKADEMIBKAFÖRHÅLLANDENA 

PÅ MIN STUDENTTID 

NATIONERNA. 

Såsom jag förut nämnt, voro nationerna ännu vid min ankomst 
till Akademien slutna samfund med vanligen strängt utbildad 
nationsanda. Främst bland nationerna i afs. på en sådan samfunds
anda stod den småländska, der »alla hängde ihop liksom i en ärte
ref». Också är det angenämt att minnas den endrägt och samman
hållighet som utmärkte småländingarne, och huru vi hjelpte hvar
andra troget och alla voro intresserade för nationens anseende. 
Genom goda hufvuden, goda förstudier och god flit funnos ock 
många inom vår nation som utmärkte sig, och deras ära var alltid 
nationens. Serdeles stolta voro vi deröfver, att vid promotionerna 
vanligen småländingar togo hedersrum, hvilket åter grufligt för
argade de talrika skåningarne. Sålunda hade under de 40 första 
åren af detta sekel första hedersrummet tillfallit Blomstrand, Ek
strand, Lindgren, Ek m. fl., hvarjemte Oseen, \!Vetter och andra 
fått andra hedersrummet. Och efter 1840 tillföll första heders
rummet 4 promotioner å rad småländingar, nemligen 1844 .J. A. 
Ahlander, 1847 B. Hjelmqvist, 1850 C. vV. Blomstrand och 1853 
undertecknad. 

Skånska nationen utgjorde mer än halfva studentkorpsen, 
men var inom sig splittrad i 6 underafdelningar. Bland denna stora 
samling af studenter, som kommit från 6 olika läroverk kunde ej 
stor sammanhållning finnas, hvarföre ock skåningarne mest af 
alla plägade umgänge utom sin nation. I allmänhet voro skåning
arne hyggliga och mera eleganta än de öfriga nationernas med
lemmar och saknade derföre icke anseende, ehuru emellan dem och 
srnåländingarne alltid r ådde en stark spänning. 
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Göteborgs nation, till antalet vanligeri lika med den småländ
ska, bestod till största delen af mera förmögna och vräkiga med
lemmar, som ansågo sig såsom »ädla göteborgare» ett strå hvas
sare än andra. 

Blekingarne höllo sig godt uppe och stodo på temlig~n god 
fot med öfriga nationer. De voro till antalet ungefär jemnstarka 
med Småländingarne och Göteborgarne, utgörande omkring 50 a 
60 medlemmar. 

Kalm.ariterna, vid pass 20 till antalet, hade svårt att upprätt
hålla sitt anseende, hvilket bland annat vållades af mycken oenig
het inom nationen. 

Göterne eller VVestgötharne, 16 a 20 till antalet, voro alltid 
godmodiga och enkla både i lefverne och till sin yttre menniska. 
De stodo alltid på bästa fot med Småländingarne. På min tid hade 
Göterne en synnerligen stor upplaga af originela och kostliga per
sonager, som voro kända af alla, men ock nästan allmänt afhållna 
för sin naivitet och originalitet. 

Värmländingarne och östgötarne, utgörande den förra 10 a 12 
och den senare nationen 6 a 10 medlemmar, bestodo ock af godt 
och bra folk. De måste dock för sitt ringa antals skull mest söka 
sig umgänge utanför sina nationer. 

Stundom hände det, att af nationerna två eller tre samtidigt 
hade nationssexor. Då brukade man på inbjudning helsa p å hvar
andra, hvarvid långa och många tal höllos för att. upphöja hval'
andras ära, men framför allt brorskålar i långa banor druckos. 
För de nya bröderna sattes sedan dagen efteråt märken i katalo
gen, p å det man ej skulle glömma de nyförvärfvade vännerna. 

DEN POLITISKA ANDAN. 

Efter 1848 års revolution, dervid studenterna i flera länder 
spelat en framstående rol, kunde icke heller Lund blifva oberörd 
af de politiska vindar som blåste öfver från det öfriga Europa, 
helst Lunds studenter af ålder haft namn Or.1 sig för liberala 
grundsatser. Också var det politiska lifvet i Europa vid min an
komst till Lund på hösten 1848 föremål för mycken uppmärksam
het och sympati bland en stor del af studenterna. Vår ra:bulism 
visade vi ock vid flera tillfällen t. ex. då vi utbringade lefverop 
för Thomander och E. S. Bring, <lerföre att de fått en skrapa ~f 
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kanslersembetet till följd af ett uttryck, som de i ett utlåtande 
begagnat och som ansågs förnärmande för d. v. kronprinsen, hvil
ken var kansler. Hvarjehande politiska tilldragelser i Tyskland , 
Frankrike och annorstädes helsades ock med lefverop eller pereat, 
samt ljungande tal vid de flera tillställningar, som. af dessa till
dragelser föranleddes. Ar 1849 den 23 febr. hade vi en serdele.s 
storartad tillställning för att fira minnet af franska revolutionen 
året förut på den dagen. Vid denna tillställning, dervid omkring 
150 studenter voro närvarande, hö.Ilos flammande tal om frihet, 
jemlikhet och broderlighet med grymma utfall mot Europas ty
ranner. Men när man efter några timmar hunnit blifva mera varm 
och lifvad, förekom en episod, som är alltför egendomlig för till
fället och studenternas jemnlikhetskänsla för att med tystna<l 
förbigås. En häftig rabulist Småländingen Lagerqvist uppstod då 
och fö.rklarade, att han hade tillreds en glad öfverraskning för 
det ärade sällskapet, en öfverraskning som helt visst med jubel 
skulle mottagas. Han hade neml. bjudit in en person, hvilken sjelf 
varit med p å barrikaderna i Paris året förut - och här är perso
nen, gesällen N. N. Men så fort gästen presenterades under titeln 
gesäll, så skreks från alla håll - A hut, inga gesäller - ut me<l 
den brackan o. s. v. Och ganska riktigt måste gesällen, i st. f. att 
helsas med hurrarop, ögonblickligt ge sig i väg ifrån sällskapet. 
Tilldragelsen är karakteristisk för djupet och allvaret i studen
ternas liberala grundsatser. 

AKADEMISKA FöRENINGEN. 

I början på 1830-talet upprann hos några framstående akade-
1niska yngre lärare tanken på att samla de små spridda nationerna 
till ett helt inom en föreningsbyggnad, der s.tudentkorpsens både 
andliga och materiela behof kunde tillgodoses. Tanken slog an .. 
och snart förband sig korpsen att genom bestämda terminsafgifter 
samla medel för ändamålet. Dessa medel och andra, som man 
genom konserter af studentsångare under ledning af Otto Lindblad 
insamlat, uppgingo dock blott till en obetydlig summa, <lå den 
n. v. föreningsbyggnaden, efter ritning af studenten Strömberg, 
påbörjades 1848. Men genom hufvudsakligen Rektor Sommelii 
energi och skånska magnaternas beredvillighet att taga förening
ens obligationer stod den ståtliga byggnaden färdig redan år 1850 
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Kuggis, Akad. Föreningen, Tegnersplatsen och Museet. Efter litografi från 1850-talet. 

för en kostnad af öfver 130,000 kronor. Invigningen af denna bygg
nad var en ovanligt lysande fest, dervid studenterna från Nordens 
öfriga universitet deltogo genom ombud. Från Köpenhamn kommo 
50 deputerade. Och underligt var icke heller, att denna fest fira 
des med verklig hänryckning. T y nu hade studenterna fått först 
och främst en stor festvåning, vidare en restaurationsvåning med 
alla beqvämligheter, och derjemte tidningslokaler, bibliothek, kon 
versationsrum med musikaliska instrumenter, samt slutligen en 
massa rum, som för framtiden voro ämnade att lemnas gratis åt 
fattiga studerande. Och icke nog härmed, genom denna byggnad 
hade man fått en föreningspunkt, der all glädje och alla spridda 
talanger inom nationerna kunde mötas. Också omgestaltade denna 
förening inom kort både studentandan och studentlifvet, hvilka 
hädanefter blefvo betydligt lyftade. 

Sjelf hade jag äfven min andel i omsorgerna för denna bygg
nads .åstadkommande, och när den var färdig, blef jag en af dess 
första ordningsmän och den andre i ordningen af dess förmän. 

PROMOTIONEN. 

Den förnämsta och högtidligaste fest en student hade, som 
studerade till den filosofiska graden, var promotionen, som afslu
tade hans akademiska mödor och bildade liksom en triumfport 
från akademien till det mötande lifvet i kyrkans eller statens 
tjenst. Promotionen var dock icke blott en enda dags högtidlighet, 
utan föregicks af flera veckors festligheter och glada tillställ
ningar. 
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f.öre promotionen skulle nemligen hvarje magisterkandidat 
disputera pro gradu, hvilket gick till på det vis, att någon akadem. 
Lärare gaf ut något arbete, hvilket vid tryckningen sönderdelades 
i häften med ett a 2 ark i hvarje, och blef sedan hvarje sådant 
häfte, hvars tryckning bekostades af kandidaten, försedt med ett 
titelblad, hvarå stod t. ex. »Plauti Captivi, öfversättning, som med 
filosofiska fakultetens tillstånd och under prresidium af Prof. Joh. 
Gust. Ek kommer att d. ? Juni 1853 kl. 10 f. å auditoriet N :o ? 
offentligen försvaras af Abrah. Rundbäck, filos. kandidat af Små
ländska nationen». Sådan var ungefär titeln på den afhandling, 
s'om jag försvarade. Jag hade naturligtvis icke skrifvit ·en rad af 
denna öfversättning, utan hade prof. Ek gjort densamma; men vi 
studenter hade att bekosta tryckningen. Djsputationen var också 
helt och hållet en formalitet. Den dag jag disputerade, disputerade 
väl 8 a 10 kamrater öfver samma ämne, häfte efter häfte1 och hela 
ceremonien bestod nästan endast i bombastiska tal till preses af 
den som disputerade, och af ömsesidiga kostliga komplimanger 
mellan denne och opponenterna. Ja, vid dessa disputationer be
drefs ofta ett storartadt skoj, helst hela akten icke alls var anlagd 
på allvar. Det förnämsta momentet i hela detta disputationsväsende 
var den efterföljand·e sexan. Ty ·den hörde ovilko-rligen till ·saken. 
Vid denna tillställning brukade kandidaten, som disputerat, vi;in
ligen bjuda sina intimare vänner inom studentkorpsen, sin inspek
tor och kurator samt lärare och andra personer, till hvilka han 
ansåg sig stå i förbindelse. Gästerna uppgingo derföre icke sällan 
till ett antal af 100 a 150 personer. Vid min egen disputationssexa 
hade jag nog bjudit minst 120 personer. Stundom slogo sig tv:\ 
eller tre tillsamman om anställande af gemensam sexa, för att 
göra den billigare. 

Dessa sexor höllos vanligen på utvärdshusen eller i någon 
trädgård. Och då nu den bjudande och en stor del af gästerna 
voro ytterst glada öfver att hafva slutat sin kurs, och sommarens 
annalkande och läseårets slut för de öfriga voro gi ltiga anledningar 
till glädje, och då det i de vackra våraftnarne icke sparades på 
dryckesvaror eller sång och tal, så kan man väl förstå att dessa 
gillen skulle vara obeskrifligt nöjsamma. Och då vi vid 1853 års 
promotion voro 70 magistrar, så hade vi under nära en månads tid 
- mellan vår generalexamen och promotionen - nästan dagligen 
ett eller flere dylika gillen, vid hvilka alla primus var så godt 
som sjelfslcrifven gäst. 
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Dessutom skulle vi alltid hafva en gemensam kandidatsexa, 
hvilken vanligen hölls i botaniska trädgården, och till hvilken alla 
Fakultetens lärare samt större delen af studentkorpsen voro in
bjudna. Vid denna sexa skulle alltid primus å kandidaternas väg
nar hålla tal till examinatorerna. Dessa tal brukade vanligen yara 
smickrande utgjutelser öfver deras lärdom, visade välvilja och 
stora arbete för vår bildning m. m. Jag åter tog mig friheten att, 
sedan jag bestått dem några artigheter och grannlåter, påminna 
dem om, att det hädanefter blefvo vi som kommo att ge våra lä
rare betyg, och att det kanske för en och annan af dem, när de en 
gång lågo i sina grafvar, skulle bli lika svårt att få ett approbatur 
af oss, som det nu varit för flere af oss att få det betyget af dem. 
Denna ovanliga, djerfva, men helsosamma erinran, som med ljude
lig stämma uttalades från det bord jag begagnade såsom talarestol , 
helsades med dundrande hurrarop af mina kamrater och de om
kring 300 studenter vi inbjudit. Den slog ock ner såsom en bomb 
bland professorerna, och genast skyndade sig Brunius fram och 
erkände sanningen af påminnelsen och bad både talaren och kam
rater om förlåtelse för hvad han kunnat fela . Det var ock strax 
derefter, som han förklarade, att han hädanefter skulle »med 
rätt eller orätt» stå på mitt bästa. Äfven Rektor J. G. Ek och pro
motor Nilsson svarade i samma tonart som Brunius. 

Emellertid nalkades promotionen med stora steg. För arran
gementerna till denna fest utsågs ett verkställande utskott bland 
kandidaterna och några förut varande magistrar under presidium 
af en öfvermarschalk, som togs helst bland de yngre akadem. lä
rarne. Dessa skulle ordna allt både för kyrkan, middagen och den 
efterföljande fästen i Botaniska trädgården. Flera sammanträden 
höllos ock för afgörande af flere frågor rörande dessa festligheter, 
dervid kandidaterna hade den afgörande rösten. Sålunda hade 
de att utse bland annat kra'nsbärerskor, som togos bland profes
sorernas små flickor om 6 a 10 år. Om äran att få sina små dött
rar till kransbärerskor täflade professorerna och dera,s fruar på 
det löjligaste sätt, och mycken vigilans användes för detta ända;mål. 

Dagarne före promotionen suto en stor del af stadens damer, 
samt andra, företrädesvis qvinliga slägtingar till kandidaterna, och 
bundo rnagisterkransarne, och det antogs alltid såsom bevis på 
en flickas blyga sympati, om hon ville binda någon kandidats 
krans. Hvem som egentligen band min krans vet jag icke, men då 
jag kom upp för att profva någon krans, som passade för mitt 
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hufvud~ · kommo nog 10 flickor omkring mig och erbjödo mig hvar 
sin krans ifall den passade. Denna, kransbindning var ock ett 
mycket gladt gille, der kandidaterna gjorde sig mycket besvär 
med att bjuda de arbetande flickorna, på förfriskningar och hålla 
dem vid gladt lynne. Det ansågs då icke heller vara så farligt, om 
någon kandidat tackade för kra'nsen med en kyss. Ty kandidaterna 
hade de dagarne alla möjliga fri- och rättigheter, och alla täflade 
om att bereda dem glädje. Vidare hade vi att profva våra magis
terringar, och det hörde vanligen till ordningen att någon f1icka 
satte ringen på ens finger, hvarvid åter det icke togs ill;i . .upp 
hvarken af flickan eller den närvarande modern, om man "'för be
sväret gaf en kyss. 

Slutligen hörde det till, att vi någon dag före den stora dagen 
skulle spela öfver alla ceremonierna i kyrkan under promotors 
ledning. Sålunda fingo vi ställa upp oss så, som vi skulle stå, i 
en halfcirkel kring promotor och genomgå alla ceremonier minst 
·ett par gånger för att allt på högtidsdagen skulle försiggå i god 
ordning. 

Ändtligen kom den stora dagen, då promotionen skulle för
siggå . Till den högtidligheten plägade först och främst de unga 
magistrarnes föräldrar och slägtingar från när och fjerran in
träffa, och derutöfver nyfiket och danslystet folk från städer och 
landsbygd många många mil ifrån. Och då nu vid 1853 års. promo
tion Tegners bildstod skulle aftäckas, och för det ändamålet om
bud skickats från alla Nordens universitet och lärda samfund, 
både professorer studenter och andra, samt hela skånska nobles
sen ansåg sig böra gifva glans åt denna högtidlighet genom sin 
närvaro, så hade till denna promotion infunnit sig besökande till 
vida större antal än vid någon föregående promotion. Man beräk
nade, att minst 4000 främlingar vid detta tillfälle besökte Lund, 
och då de alla uppträdde i de mest strålande toiletter, så kan man 
väl förstå, att högtidligheten var högst imponerande. 

Midsommaraftonen 1853_, då vår promotion försiggick, var ock 
en herrlig, klar och varm dag med strålande solsken och_ den herr
ligaste grönska. Klockan omkring 1/ 2 9 började alla de samlas 
på Akademien, som skulle deltaga i processionen till kyrkan. Ma
gistrarne uppträdde dervid barhufvade och voro derföre lätt igen
känlige. Min person var dervid serskildt föremål för smickrande 
uppmärksamhet af de 1000-tals damer, som flanerade på Lunda
gård. »Se der är primus », hviskades på alla håll, der jag gick 
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tram, och knappt tror jag att en prins blifvit så bekikad, som jag 
då blef. KL 9, under ringning af alla Domkyrkans klockor satte 
sig deu långa processionen i gång, upptagande en längd af minst 
1/8 mil. Först gingo ett par vaktmästare med sina höjda silfver
spiror, <lerefter promotor och primus, <lerefter de öfriga magist
rarne 2 och 2 i hvart led, sedan akademistaten, derpå alla ombu
den från andra universitet och lärda samfund, derpå studentkorp
sen och slutligeii alla andra till ett oräkneligt antal. Mellan hvarje 
afdelning gingo ett par marschalkar. I processionen närmast före 
promotor och primus, gingo de små vackra och lockiga kransbä
rerskorna, hvilka hade blott att bära kransarne för promotor, 
primus och ultimus samt för jubelmagistrarne. De öfriga magist
rarne buro sina kransar på armen. 

I Domkyrkan var pernassen, uppe i det rymliga koret, hvarest 
en vidsträckt upphöjning var gjord, hvares.t alla magistrarne, pro
fessorerna och honoratiores fingo rum. På ömse sidor om denna 
pernass VOl'O läktare anbringade för damer, som för tillträdet dit 
fått biljetter af magistrarne. Professorernas och öfriga lärares 
damer fingo tillträde dit utan biljetter och vanligtvis många andra, 
som af de vakthafvande marschalkarne med oemotståndliga böner, 
blickar och leenden tiggde sig till inträde. Den lilla söta Catarina 
Stenbock hade bland andra fått af mig inträdeskort, hvarför hon 
tackade mig genom att med den skälmaktigaste min och de vän
ligaste nickningar gång på gång räcka lång näsa åt mig under 
högtidligheten. I bakgrunden af pernassen på en serskild upphöj-

6 
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ning stod en af lager och blommor prydd dubbelkateder, <ler Pro-
motor tronade i den öfre katedern och primus stod i den nedre. 
Framför oss suto de små kransbärerskorna och på ömse sidor 
stodo i en vidsträckt halfcirkel magistrarne. Frammanför katedern 
på temligen långt afstånd derifrån suto i en halfcirkel, vända mot 
katedern, professorerna och honoratiores till ett antal af 70 a 80 
personer. 

Sedan alla samlats och musiken samt orgeln tystnat, började 
den högtidliga akten dermed, att kanslerns bref med tillåtelse och 
uppdrag till promotor att promovera oss upplästes. Derpå satte 
promotor först en krans på sitt hufvud, hvilken af öfvermarschal
ken hämtades från kransbärerskorna. Vid påsättningen af denna 
krans dånade 4 skott. Derpå mottogo de närvarande jubelmagist
rarne sina kransar och fingo hvardera 2 skott. Sedan kom turen 
till primus, som fick sin krans och sin ring, hvarvid 3 skott lossa
des. Under denna akt vände jag mig blott till promotor. Derefter 
kommo de öfriga magistrarne i den ordning de voro upptagna i 
studentkatalogen, och sedan de af promotor fått krans och ring 
gingo de förbi katedern och ställde upp sig på andra sidan mecl 
kransarne på sina hufvuden. Hvar och en af dem fick ett skott. 
Den siste som kom var ultimus, som fick två skott. 

Derpå upplästes magisterfrågan, hvilken först skulle närmare 
utvecklas af en adjunkt (vid detta tillfälle adjunkt Dahlbom) in
nan primus besvarade den. Dahlboms utveckling tog upp en tid 
af ungefär 10 minuter, hvarpå mitt svar med ljudelig röst upp
lästes under 20 a 25 minuter. Slutligen trädde ultimus fram och 
på sedvanligt sätt uppläste versar till damerna, hvilka förut ut
delats. Sedan derefter en bön från predikstolen hållits, tågade 
man tillbaka till Akademien i lika ordning. Dock - denna gång 
gick processi.onen icke direkt till Akademien, utan i stället till 
Tegners platsen, <ler Tegners bildstod ännu stod oaftäckt. Sedan 
här på gifvet tecken täckelset fallit, framträdde promotor och gaf 
åt den i brons förevigade jubelmagistern en lagerkrans, som öfver
marschalken på en stege gick och satte på bildens i solskenet strå
lande hjessa, hvarvid 4 skott aflossades, fanfarer blåstes och ett 
1000-stämmigt jubelrop höj.des af alla de församlade. Detta var i 
sanning ett ögonblick af gripande effekt, och hos oss magistrar, 
som knöto en ring närmast omkring stoden, strömmade tårar ur 
ögonen af hänförelse för denne vår jubelmagister. 

Kl. 3 började derefter promotionsmiddagen å Föreningens stora 
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Parnassen i Lunds domkyrkas högkor. Skiss av Abr. Rund bäck. 
a = promotor; b = primus; c = kransbärerskorna; d = magistrarna; 

t: = öfvermarschalken ; f = honoratiores. 

lestivitetssal för ungefär 500 personer. I midten var ett bord an
visadt åt magistrarne, men primus skulle sitta främst bland hono-
ratiores vid det förnämsta bordet. Här satt jag mellan promotor 
Nilsson och statsrådet Reuterdahl och hade omkring mig alla de 
förnäma rangpersonerna t. ex. - Excell. Lagerheim, Landsh. Troil, 
Generalbefälhafvare Peyron m . fl. samt alla ombuden från de 
andra universit~ten och lärda samfunden. Denna ärofulla plats 
var dock långt ifrån icke så mycket i min smak, som om jag :fått 
sitta bland mina kamrater. Men pinan blef heller icke långvarig. 
Ty innan halfva middagen förgått, hade kamraterna blifvit ihögsta 
grad lifvade af vinet och brorskålarne, som de drucko på alla håll 
med gamla farbröder. De kommo derföre i en _stor procession ·och 
drucko med mig; hvarvid de i allehande tonarter skreko: »Stac-
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kars Abram, som sitter der så inklämd och nykter. Kom hit till 
ossJ ty här ha vi roligt med besked» o. s. v. Reuterdahl uppmanade 
mig då att vara ogenerad och gå öfver till kamraterna om jag ville. 
På grund af denna tillåtelse steg jag upp och med ett »ber om 
ursäkt » tog jag mitt glas för att begifva mig öfver till kamraterna. 
Men detta var lättare tänkt än gjordt. Ty för hvar steg jag gick 
fram, bad någon att få dricka med primus och inom en quart 
hade jag nog tömt 50 glas och kanske fått 50 nya bröder eller 
farbröder. Bland farbröderna jag nu fick minnes jag serskildt Ex
cel!. Lagerheim, prof. Westman, Borgrnäs.tare ödmansson, Etats
råd Molbeck. Men sen jag väl kommit öfver till kamraterna, som 
'nu med glasen i hand oafbrutet voro på vandrande fot, har jag 
icke längre minne af något vid denna middäg mer än att jag om
famnades af och omfamnade tjogtals gamla gubbar, med hvilka 
jag troligtvis druckit brorskål och hvilka sannolikt voro lika 
lifvade som jag. 

Men det värsta var, att primus vid denna middag alltid skulle 
å magistrarnes vägnar hålla ett tal till promotor. När detta till
fälle kom, lär man tagit fatt på mig någorstäds i salen och rest 
upp mig på magistrarnes bord, der jag hölls af några stadiga per
soner. I denna ställning, hvarunder jag lär trampat med ena fo
ten i ett fat med stek i, höll jag mitt tal utan att jag deraf har 
qvar det minsta minne. Som jag emellertid förut beredt mig på 
detta tal, lär det gått öfver förväntan väl, helst många trodde, att 
jag icke skulle kunna säga ett enda redigt ord. Major Gyllensköld, 
som var närvarande och mycket orolig för min skull, försäkrade 
mig sedan, att jag talat så bra, att det väckte allmän förvåning, 
helst hvar och e~ såg, att jag var alldeles redlös. Af Adjunkt 
Lindfors blef jag sedan på ett listigt sätt förmådd att begifva 
mig hem, der han icke lemnade mig, förrän jag kommit i säng. 

Sådan var för mig promotions.middagen, och sådan var han 
för minst 2/ 3 af alla magistrarne. Ingen hade dock något att säga 
derpå, att vi den dagen voro så lifvade. Tvertom fann man det 
vara i !?in fulla ordning. 

Genast efter middagen började festen i Botaniska trädgården, 
som egentligen var afsedd för studenterna och damerna, men till 
hvilken hvem som helst plägade ega fritt tillträde. Denna fest, 
som hölls på de promoverades bekostnad, räckte vanligen omkring 
4 timmar, hvarunder vid långa bord här och der serverades punsch, 
lemonad, konfekt, glace, russin och mandel m. m. Och att härvid 
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åtgick stora quantiteter af allting, kan man nog förstå, då säker
ligen 2 a 3 tusen personer deltogo i festen. Enligt en gammal 
anteckning hade vi för denna fest anskaffat af dryckesvaror 70 
k :r punsch, 40 kannor karolina och 40 kannor lemonad, men sannio-
1 ikt räckte det icke till på långt när. Men på undfägnaden sattes 
icke heller så mycket värde vid denna fest, som fastmer på inusi
ken, sången, talen och den allmänna uppsluppenheten. Sålunda 
för hvar gång musiken spelade ett dansnummer, så började i ett 
ögonblick 100-tals par att dansa på gångarne, hvarvid åtskilliga 
magistrar med sina lagerkransar och damer tumlade omkull i 
buskarne, hvilket blott ökade jublet. En mängd gamla, serdeles 
sådana som kommo från promotionsmiddagen eller andra glada 
middagar, voro föröfrigt icke · en bit bättre än de unga. Derföre 
såg man grupp efter grupp, som omfamnade hvarandra. De e!lda, 
som öfver allt detta voro häpna, voro åtskilligt beskedligt folk, 
mest fruar, som kommit långväga ifrån och aldrig sett slika seder, 
De lundensiska damerna deremot, som voro vana vid dessa extra
vaganser på promotionsdagarne, deltogo i dem med lif och lust. 
Sjelf fick jag blott tillfälle att en stund deltaga i denna fest, se
dan jag hunnit nyktra till. Dock hade jag troligen hvarken gått på 
denna fest eller på promotionsbalen, om jag icke af major Gylle~ 
sköld fått bestämd försäkran att mitt tal vid middagen gått bra, 
Ty när jag nu mindes, att jag skulle hafva talat och tick höra att 
jag verkligen talat, blef jag ögonblickligt nykter af blott ångest 
och oro öfver att jag vid ett slikt tillfälle kanske alldeles skämt 
ut mig. Sedan jag emellertid fått denna försäkran och af en annan 
hört detsamma, deltog jag med hjertans lust i dansen och jublet i 
botaniska trädgården. Och långt ifrån att vara nödbedda kommo 
damerna i stället den ena efter den andra och bodo att :få dansa 
med primus, som visst icke var hågad att säga nej. Och så ram
lade man åstad par efter par, vals.ande eller polkettande öfver 
gångar och rabatter. 

Snart måste jag emellertid hem för att ordna mig till promo
tionsbalen, der jag hade flere officiela danser att dansa, t. ex. med 
promotors fru (hon och primus skulle alltid börja promotionsba
lerna), Rektors fru, dekani fru, Landshöfdingskan i Malmö och 
kanske någon annan. Dessa danser lyckades jag ock gå i land 
med vida bättre än min vis a vis ultimus, som var nästan redlös, 
ehuru han annars var den nyktraste och stillsammaste person man 
kunde träffa. Den förste dans, till hvilken jag sjelf egde välja dam, 
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dansade jag med mamsell Liljenberg, i hvars föräldrars hus ·jag 
nästan dagligen umgåtts under sista året. Sedan blef jag tagen i 
beslag för en · mängd obekanta damer från aflägsna orter, som 
·ville dansa med primus, och troligen höll jag ut i det längsta med 
Hänget på denna bal, till hvilken man sade ..att 1700 biljetter blif
vit sålda. 

När balen än:dtligen slutade omkring kl. 2 på ,natten, beslöto 
vid ·pass ·30 magistrar att icke gå hem förrän vi vid soluppgången 
.Bppuppvaktat Tegner. Under tiden togo vi in en bål och tömde .den 
under många rörande tal. 

Vid soluppgången voro vi ock vid Tegnersstoden och på kam
raternas begäran steg jag upp på piedestalen och höll ett flam
mande tal till Tegners ära, hvarvid jag hade några 100 åhörare, 
ty under hela denna vackra midsommarnatt hvimlade gatorna af 
folk. Derefter hissades jag af kamraterna och fick tre rungande 
hurrarop - hvarpå jag gick hem. Och så var den fröjden slut. 
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