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Tegner bekransar Oehlenschläger Lunds domkyrka 1829. 



Vad som giver universiteten deras mesta glans och 
skiljer dem från alla lägre undervisningsanstalter, så vida 
god vilja och grundliga kunskaper hos lärarne vore lika på 
bägge ställen, är utan tvivel promotionsrättigheten eller 
facultas creandi doctos homines, vilken dem ensamt är för
unnad (Polgfem. Sam!. 4, 1811: Nr 37, s. 2). 

I Lunds universitets äldsta konstitutioner av år 1666 handlar 17 
kap. om promotioner. Första momentet gäller dem som skola 

promoveras, och här beröres särskilt utförligt den lägsta filosofiska 
graden baccalaureatus artium, som aldrig torde ha utd·elats i Lund. 
I andra momentet stadgas om det sätt, på vilket enskilda och of

fentliga examina skola förrättas, och i tredJe äntligen behandlas 
»vilka ceremonier vid promotioner böra brukas ». Då detta stad

gande varit normerande för pmmotionshögtidligbeterna i Lund 
under långliga tider, må det här i öv·ersättning finna rum: 

» 1. Promotorssy.sslan skall i var och ·en fakultet utövas av alla 
professorerna var och en i sin or.dning, och ingen som innehar 
ordinarie profession härvid förbigås. 

2. Consistorium majus skall utsätta ·en till promotionen tjänlig 

tid. 

3. När denna är fastställd, skall dekanus med prokanslerns goda 

minne i . brev till kanslern begära tillstånd att promovera dok
torer eller magistrar, och skall han, om han icke själv är när
varande, uti ett särskilt brev till prokanslern uppdraga honom 
att dess ställe vid akten företräda. 

4. Sedan brev ankommit från kanslern, äger pl'Ornotor att anställa 
promotionen på följande sätt. (1) Skall han uti högtidligt pro
gram dagen förut bjuda alla akademiens medlemmar att på 
bestämd tid samlas på .ett .offentligt ställe för att med sin när-
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val'o hedra promotionsakten. (2) Själva promotionsdagen samla 

sig de som genom pedellerna blivit bjudna uti promotors hus 

klockan halv åtta och gå därifrån ·efter givet tecken med kloc

kan precist klockan åtta i procession till fakultetens sessions

rum, eller, ·Om det är teologie doktorspromotion, till domkyr

kan. Om icke promotor låter denna tid tagas i akt, skall han 

böta tjugofyra mark. (3) Då alla intagit sina platser, håller 

promotor ett tal, efter vars slut han med anständigt beröm inför 

hela församlingen omtalar kandidaternas flit, som uti enskilta 

och offentliga examina blivit godkänd, samt att de funnits vär

diga att erhålla graden. Där.efter låter handemalla 1avlägga ed. » 

Därefter följa de fyra fakulteternas ·eder, vilka, med undantag 

för medicinska fakultetens, upphävdes genom kungl. förordning 

1829 15/4 (Sv. författningssaml. 1829 nr 12) och här kunna förbi

gås. Konstituti•onerna fortsätta sedan: 

»Härefter s).<all han [pl'omotor] anhålla om tillstånd att promo

vera magistrar eller doktor.er av kanslern, om han är närvarande, 

eller av prokanslern, vilket tillstånd kanslern eller å hans vägnar 

prokanslern högtidligen ·och så att hela församlingen hör det skall 

lämna. Sedan skall pr·omotor med vanliga cel'emonier, hederstecken 

och privilegier, i kraft av den makt han äger, meddela dem magis

ters- eller doktorsgraden. Därefter skall antingen ·en fakultetens 

adjunkt eller liten gosse framställa en fråga, som ·en av de nya 

doktorerna eller magistrarna skall besvara. Sist skall promotions

akten slutas med tacksägelse » 1 . 

När det i konstitutionerna endast talas om »vanliga ceremo

nier », är det troligt, att det är promotionssederna vid Uppsala uni

versitet som närmast åsyftas. Lunds univ.ersitets ~onstitutioner äro 

som bekant i huvudsak fullkomligt lika med Uppsala universitets 

av 1655, i de flesta punkter till och med ·ordagrant, och detta lik-

1) Lunds akademis constitutioner ... utg. av F. Schrevelius, Lu.nd 1832, s. 82. 
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som den •omständigheten, att den för.ste promotorn inom fi1osofiska 

fakulteten i Lund, Canutus Hahn, promoverats till filosofie ma

gister i Uppsala, gör det sannolikt, att det är promotionerna där 

som tagits till förebild vid det nyupprättade universitetet i Lund. 

Alla relationer om doktors- och magisterspromotioner i Lund från 

äldre tid visa också ett ceremoniel som i stort sett, med efter hand 

uppkomna mer eller mindre betydande avvikelser, över·e:nsstämmer 

med bruken i Uppsala. Innan dessa särskilda bruk här var för sig 

skola behandlas, torde det därför vara lämpligt att återge några 

berättels·er om doktors· och magisterpromotionerna från skilda ti

der., Tyvärr saknas, i motsats till vad som är förhållandet i Upp

sala 2, för äldre tider mera detaljerade sådana från Lund. Det är 

tydligt, att man i fakultetens protok.oll, varur de första här nedan 

äro hämtade, framför allt vinnlagt sig •Om att därav skulle framgå, 

att konstitutionernas bestämmelser stricte följts, och att man en

dast med lätt hand vidrört vad som innefattas i »vanliga ceremo

nier», för vilka en redogörelse för ·oss skulle varit välkommen. 

Om filosofie magisterpromotionen 1706 26/ 1 - den femte i 

ordningen - berättar fakultetens protokoll, att när »candidati 

voro ställte i katedern och d :nus promotor h :r prof.essoren Stridz

berg hade h ållit en anständig orationem in.auguralem, blevo de 

alla samtligen efter föregående vanlige ceremonier med böckers 

uppslående och sammanlägg.ande, ringars och kransars påsättande 

etc. solenniter ·och publice avd :no promotore för magistri proklame

rade och alltså med summo in philosophia gradu behedrade, och på 

det denne solenniteten så mycket mera kunde göras ansenlig, vart 

koret och katedrerne tapetserade och vackert beklädde, musiken 

icke heUer försummat» 3. 

2
) Härom liksom om promotionerna i Uppsala i allmänhet se E. L. Backman, Doktors

promotioner i Uppsala förr och nu (1927). Ifrån Lund ges intressanta upplysningar 
om promotionsceremonielet omkring sekelskiftet 1900 i E. Ljungströms Anteckningar 
avsedda att tjäna till hjälpreda vid anordnande af filosofie doktorspromotioner i Lund , 
maj 1900 (maskinskrift, Lunds univ.-bibl.). 

3
) Fil. fak:s arkiv. Ser. A I. Nr 2. Protokoll 1697-1727. 
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Om magisterpromotionen 1723 innehåller fakultetens proto

koll följande redogörelse: 

»Den 24 maj hölls promotionsakten av promotor högärev. 

Hr prof. Carl Schulten. Processen skedde utur konsistorii rum 

till kyrkan således, att rektor och facultates superiores gingo 

förut, sedan decanus och Magnus Fl'odelius främst och därnäst 

Nicolaus Silentz, nob :is, och Zacharias Munck och därnäst de 

övriga utan viss ordning och sedan facultatis fHos. professores 

och andra acad. betjänter samt student,erne av adliga ståndet. 

Under själva akten stavade pl'ornotor själv eden. Sedan proponera

de magister docens Lagerlöf qurestionem An detur mysterium 

in phi1osophia? vartill mag. Fl'odel responderad·e, och sist höll 

mag:r Bruhn gratulations ·orationen prose. Därefter gick processen 

ned i kyrkan till bönen, då rektor och superi·ores facultates intogo 

de främsta bänkerne och magistri prof.essorum bänkar; och pro

fessores facultatis de nästa där.efter. Varifrån processen gick åter

igen till konsistorii rum i samma ordning som förr och därifrån 

skildes alla åt. Uti kyrkan var hela övre kyrkan präktigt klädd, 

och på orgelverket hölls en vacker musik med pukor och trumpeter 

jämte andra instr[umenter] under akten » 4 • 

Går man några årtionden fram i tiden, befinnes cer.emonielet 

vam i stort sett oförändrat; t. o. m. i slutet av 1700-talet är det 

sig tämligen likt. En ytterst detaljerad och av allt att .döma ovan

ligt korrekt skildring av en äldre magisterpromotion har den be

römde lundaentomologen Carl Fr.edrik Fallen lämnat från sin egen 

promotion 1790 - själv var han promotor 1823 (jfr P. G. Ahnfolts 

berättelse i Studentminnen, 2 uppl. D. 1, 1882 s. 110). Efoer att ha 

erinrat om att 1790 det stadgade antalet av 40 promovendi öv·er

stegs med 19, som fingo vänta till följande pl'ornotion 1793, fort

sätter Fallen: 

4
) Fil. fak:s arkiv, Ser. A I. Nr 2. Protokoll 1697--1727, s. 236. 
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»Fakulteten överlämnade vanligen till promotor val,et av ulti

mus, som var gratist, och borde arrangera de anstalter, som till 

promotionen hör·de, däröver föra räkningar och dem för promovendi 

redovisa. Till _ promotor utser fakulteten den som av l·edamöterna 

följer i ordningen, men vilken av h. exc. kanslern vidare stadfäs

tes, även som kanslern, då han själv är frånvarande vid akten, ut

får.dar förordnande för pr.okanslern eller i hans frånvaro för akad. 

rektor att å kanslerns vägnar giva v-enia promov,endi. Det ceremo

niel, som för övrigt följes vid promotionsakten, är bekant. 

Sedan preparativerna är-0 därtill färdiga, vartill fordras en så 

kallad parnass' uppbyggande i domkyrkan, ba~om hö.galtaret, i 

munkkol'et, alla magisterkransar förfärdigade, m. m., promotors 

programmet aftonen förut utdelat, sker tecken till samling själva 

pr,omotionsdagens morgon kl. 8 medelst ringning _ i domkyrkans 

storklocka. Under samlingen, S·Om därefter mellan kl. 9 och 10 går 

för sig i konsis.torii sessionsrum, kimmas med kloclmrna (h. e. 

[=<l. v. s.] man för·er kläpparne på 2 klockor omkring för att skallra 

på bräddarne) för varje honoratior, som går över Lundagård upp · i 

konsistoriirummet. Härvid är akademivakten uppställd utanför trap

pan och bör gå främst i processionen, dock så att särskilda poster 

stanna vid kyrkodörren, andra placeras nedanför parnass,en. Där

efter följa promovendi anförda av p110motor ·och dekanus, bärande 

sina ntagist,erkr.ansar på armen. De frånvarandes kransar bäras av 

en yngling, ex. en av prof.essorernas små söner. Men p1'1ofessor 

Sjöborg såsom pl'omotor antog sin unga dotter härtill, och sedan 

den tiden blev detta nya mod bibehållit. Sluteligen följ·er akad. sta

ten, anförda av prokanslern och rektor, som hava akad. pedeller 

med rektorsspirorna framför sig. Alla akademiska processioner 

hava den ordning för sig föreskrifven, att teol,ogiska fakultetens 

ledamöter gå först, därnäst den juridiska, medicinska och filoso

fiska, sluteligen akad. adjunkter, ämbetsmän och docenter. Likväl 

iakttages den hövligheten för resand·e tjänstemän och åskådare att 

2 
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dem gives behörig plats (efter rang) i pooce,ssiionen. - Vid inträ

det i kyrkan börjas promotionsmusiken, vilken mot särskild betal

ning var arrangerad av kapelldirektören på stället. Men år 1790 

funno promovendi dels betalningen för dryg, dels den pr1esterande 

ork,estern för svag och olämplig, varföre till kapeUdirektörens för

tr·et ett annat ackord träffades med den i nästgränsande garniso

nen varande goda regementsmusiken, som dessutom 1exekverade bal

musiken. Denna mod att anskaffa harmonimusik från Landskrona 

eller Malmö har sedermera med fullkomligt nöje blivit bibehållen. 

På 1700-talet och dessförinnan, då eeriemonien gick för sig upp 

i ·Övre kioret, var parnassen framför rnunkaltar·et ett brädg!Ol v lagt 

på .en upphöjning, formerande ·en rundel, i vars främre del 1en 

dubbel kateder fanns för promotor .och för primus och ultimus, 

vilka hade plats såsom 2 :ne resp.ondenter. De övriga pr.omovendi 

formerade en cirkel i kanten av parnassen. Akademistaten var 

placerad nedanför på vänstra sidan om denna upphöjning, varige

nom den varlwn såg .eUer hörde vad som passerade. Fruntimren 

voro på motsatta sidan hopträngde, på samma sätt nedsänkte på 

golv1et, en dålig inrättning, som sedermera hjälptes, och varom mera 

nedanför·e (se s. 13]. Promotor har att börja akten med .en oration, 

varefter han vänder sig till den som ger v·enia promovendi, vilken 

även på latin utsäger densamma, sedan kanslerns förordnande där

om blivit uppläst. När allmänna 1och de enskilda orat~onerna äro 

förbi, som fordra minst ·en tim'mes tid, skrides till Lagerkransens 

påsättande, varförinnan, eller därefter? en särskild ·ed bliver av 

magistrandi avlagd. Promotor sätter själv sju magisterkrans på 

huvudet och uppkallar alla de närvarande till sig i katedern, var

under harmonie höres,- dock m åste promotor, s·om börjar med pri

mus och slutar med ultimus, själv påsätta alla särskilt sina kran· 

sar. De frånvarandes namn och kransar uppvisas och utropas under 

trumpetskall. Efter denna ceremonie uppkallas den akad. adjw1k

ten av promotor, vars tur det är att framföra magisterfrågan, som 
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tillförne blivit av fakulteten förelagd och vilken fråga besvaras av 

primus. Akten slutas sedermera av ultirnus med orationer till alla 

auktoriteter och till fruntimr·en vanligen en sv·ensk vers. Häreftet· 

nedg.år p.rocessionen i kyrkan, varest domkyrkoadjunkten förrättar 

Jnorgonbön? (kl. 1 vid pass på dag.en) samt läser en särskild bön 

för de nya magistrarna, kornp;onerad för tillfället. Efter sångens 

slut uppstår processionen och utgår i samma ordning, s·o.m vid in

gången, upp i konsistorii sessionsrum» 5. 

I stort sätt förrä.ttades promotionerna ännu ett halvsekel på 

det sätt Fallen beskriver. Bland nyheter märkes dock tillkomsten 

av kimnsflick:orna vid 1811 års magisterpromotion och att platsen 

flyttades från koret ned i själva kyrkan 1817 samt att jubelma

gistrar då för första gången kreerades. Latinet var dock alltjämt 

huvudspr.åk·et; endast ultirnus lyckönskan skedde på svenska. Vid 

1856 års promotion, vid vilken professor J. G. Ek fungerade som 

pvomotor, fö:vetogos i detta liksom i .andra av:seenden ·efter fakul

tetens godkännande .åtskilliga för.enklin,gar och, ändrin.gar. Svenska 

språket utbyttes mot latinet, utom vid själva bekransningscel'!emo

nien, de små doktorshattarna borttogos, magisterfrågan bortföll 

liksom det symboliska öppnandet och hopslåendet av böckerna. Då 

vi emellertid äro så lyckliga att ha Eks utförliga beskrivning på 

just denna promotion i behåll, må den här i sina huv'U!ddrag an

föras: 

»På promotionsdagen öppnades högtidligheten kl. 7 f. m. med 

harmonimusik på Lundagår.d 6• I äldre tider var det foån ·obser

vatorii altan, men vid närmast föregående pvomotion från altanen 

på ·ett av Akademiska föreningens torn, .som detta förspel till 

5
) C. F. Fallens biografiska anteckningar. Utg. med en ini. av H. Wijkmark. Sthlm 

1914, s. 29 ff. (Bilaga till Redogörelse för Stockholms samgymnasium ] 913/14). 
6} "Kanonsalut, som eljest varit vanlig så väl för öppnandet av dagens högtidlighet 

som vid kransarnas påsättning och vid skålarna under middagsmåltiden, måste denna 
gången i anseende till den pågående stora reparationen av domkyrkans södra kors
arm undvaras.'' [Not av Ek.] - Tidigare, 1845, hade Ek förordat kanonsalutens av
skaffande (se nedan s . 51). 
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festen utfördes. Den nu vidtagna ändringen åsyftade att musiken 

bättre skulle höras. Kl. 8 ringdes från domkyrkotornet första gtmg, 

kl. 9 andra gång. Därvid öppnades kyrkans norra sidodörr och de 

damer, som till promotionsaktens ÖV·ervarande erhållit inträdeskort, 

infördes till sina platser av marskalker. Kl. halv 10 samlades alla 

de, som i pvocessionen skulle deltaga, i konsistorii sessionsrum, 

och kl. 10 satte sig processionen i rörelse under klockringning, 

Det vid processionen nu som alltid mest framstående var de tre 

vitklädda och med myrtenkransar kring sina lockiga huvuden för

s·edda små flickorna , som i silverkorgar buro jubelmagistrarnas 

kransar; samt därnäst promovenderna själva med sina lag1erkransar 

ännu på armen, men med huvudena redan blottade för att emot

taga dem: primus ledsagad av promotor, därefter de .övriga .efter 

nationernas ordning två och två i led, samt slutligen ultimus vid 

sidan av fakultetens dekanus. 

Vid inträdet i kyrkan uppspelades en festmarsch, som fortfor 

till dess processionen intagit de för densamma avsedda platser, dels 

i kor.et p.å något avstånd från katedern, dels på de å ömse sidor 

av den br.eda från nedre kyrkan till koret ledande trappan uppförda 

läktar.e, vilka liksom de båda katedrarna, den .övre för promotor, 

den nedre för primus och ultimus, voro smakfullt ornerade med 

himmelsblått siden, med blommer och lövverk. På den oupptagna 

delen av trappan närmast läktarna ställde sig kandidat.erna, en 

ytterst på vart trappsteg, så att utsikten dem emellan blev fri 

för den stora samling, som ögonblickligen efter det p11ocessionen 

fr.amtågat fyllde det gamla templet. Studentkår.en, som i pr·oces

sionen intågat med sina fanor, hade intagit stora gången mitt i 

nedre kyrkan, varigenom en öppen plats blivit lämnad 'ilärmast 

intill trappan, där kandidaterna, dagens hjältar, vom uppställda. 

De delar av koret, som icke voro för processionen bestämda, upp

togios av damer, dels anförvanter till pr.omov.endi, dels akademi

statens fruntimmer och andra, på vilka avseen:de företräd.esvis 
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borde :fästas. Södra korsarmens avstängning h;;ide medfört det nöd

tvånget att rycka katedern närmar·e intill trappen men därav möj

liggjordes både den passande an,ordningen, att kandidat.ernas ställ

ning antydde ett uppstig.ande på parnassen, och den fördelen, att 

även den stora del av allmänheten, som icke kunna erhålla annan 

plats än i nedre kyrkan kunde - om också mindre höra, i anse

ende till kyrkans egen i akustiskt hänseende ofördelaktiga kon

struktion - åt-rninstone se, vad som föregick. Framför katedrarna 

st.odo pedellerna med sina silverspiror. Framför dem åter närmast 

trappan sutto de tre små flicfoorna på bekväma emmastolar.)) 

Efter festmarschen och sedan alla intagit sina platser vände 

sig pvomotor till församlingen i ett kort anförande på modersmå

let, som hittills aldrig, utom i ultimus' hyllning till damerna, bru

kat användas vid promotionerna, och efter ·ett andante höll promo

tor ·ett föredrag, likaledes på svenska, om de äldr·e formerna för i 

Sv·erige förekommande akademiska högti·dligheter 7 • Härefter inföll 

musiken med ett moderato, varefter priomotor av universitetets 

rektor, som i detta hänseende erhållit kanslerns uppdrag, begärde 

venia prorn:ove.ndi. Rektor, klädd i sin ämbetsskrud, tillsade alrn

demisekreteraren att uppläsa akademikanslerns skrivdse, medde

lade därefter den begärda tillåtelsen, lyckönskade promovendi och 

uttalade sin tillgivenhet för den ämbetsb:voder, S•Om bemyndigats 

att prornotionshandlingen förrätta. 

Efter slutet av det allegretto, som därpå spelades, tog promo

tor 1en lcrans, höjde den först och satte den där.efter på sitt huvud, 

under fanfarer, med följande ord (s·om tydligen av promotor för 

tillfäl1et formulerats): 

»Quo<l f.elix faustumque sit, ego J .oha:nnes Gustavus Ek, elo

quentiae et poesis in hac acadernia Lund·ensi priof.essor regius et 

ordinarius, impetrata jam venia summos in philosophia honores 

' ) Tr. i Nordisk univ.-tidskrift. Årg. 3 (1857) : H. 2, s. 10 ff. 
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distribuendi, primam meo jure, ut qui an te hos quatuor et viginti 

annos ipse s um magister philosophire r ·enuntiatus, ne videar aliis 

tribuere hormrem, cujus ipse expers sim, primam, inquam, mihi 

lauream sumo capitique meo impono.» 

Därefter bekransades jubelmagistrarna (de frånvarande me

delst kransens upphöjande och namnets uttalande), under fanfarer 

för var och en, .efter nationernas ordning med följ.ande latinska 

ritual, som anger, att de var för sig namngivna jubelmagistrarna 

på nytt få emottaga lagerkransen: 

»Jam senes, quotquot sunt superstites, in yartes praemiorum 

vocabimus: 

1. Hac igitur corona ornabitur caput serus plurimum reverendi 

N icolai Häger, Ostro-Gothi. 

2. Hane .semisecular·em lauream gestabit nobilissimus senex Lau

.rentizzs Magnus Lagerheiim, ·ex natione, qure jam dicitur, Go

thorum. 

3. Hac col'olla laureatus. abibit senex aetate ·et meritis v·enerandus 

ex eadem Gothorum natione, Gunnarus Wennerb.erg. 

4. Haec corona cinget tempora venerandi s·enis Petri Gr.mistraml, 

Smolandi. 

5. Haec laurea tua erit, vir admodum r·everende, Emanu.el Wens

ter, eamque ut capiti tuo imponam, huc ad me adscendas, 

quaeso. Sal ve praeclarissime jubilaris ! 

6. Hoc sertum habebis tu, grandaeve venerabillis, Magne Sjöb.erg. 

Sal ve praeclarissime jubilaris ! 

7. Apollinari hac laurea donabitur patriae illucl lumen splencli

dissimum, retate senex, ingenii arclore juvenis, Carolus Ad,ol

phus Agardh, natione Gothoburgensis, gloria unus omnium 

maxime conspicuus. 

8. Hac denique revirescenti laureola circumdabitur caput vene

ranclum s•enis insularis La.urentii Ekman, Gothlancli. » 
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Sedan jubelmagistrarna sålunda bekransats, a.vsjöngos av valda 

röster bland de unga promovendi följande vers,er på melodi,en ln

teger vitae: 

»Grönskande lagern huru väl den pryder 
fårade pannor och de vita lockar, 
frisk är ju kransen, fast han redan räknat femtio s,omrar. 
Pris dig, o Herre, som vår ungdom hägnar, 
dig, som beskyddar ålderdomens dagar, 
dig, som vill tända efter livets afton 
skönare morgon. » 

Där.efter fortsattes med de yngres pmmotion medelst lager

kransens och ringens påsättande samt diplomets överlämnande 

under fanfarer. Primus promoverades först med följande tilltal av 

promotor: 

» Accepere senes sua rnunera: v·es.tra supe.rsunt ! 
Probibis nunc ante alios, doctissime Steinberg, 
cui priaestans dedit ingenium Musaeque fav.entes, 
primus ut hunc poss.es Parnassi scandere clivum, 
qua.mvis tot sociorum insister·et ~mula virtus: 
M:acte tua virtute ! vocant te praemia digna.: 
laur.e,a, quam ges tes cla:rio certamine victor: 
annulus hic, laudis fideique insigne futurae :, 
nomin·e subscriptum nostro dip.Z.Oma. Valeto ! x 

Promotionen fortsatte sedan med upprepande av de fyra slut· 

verserna: Macte tua &c. för var och •en av de övriga kandidaterrn.1 

med undantag för ultimus, som liksom primus, särskilt tilltalades 

sålunda.: 

Accedas tandem, primo qui prioximus agmen 
claudere <dignus eras et honori figere metam. 
Doctrina ac probitate velis sic ultimus .esse, 
alter quum prior est, ut sis tamen ipse secundus . 
Macte tua &c. » 
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Efter ultimus' bekransning förklarade promotor s-amtliga pro

mov-endi &om filosofie magistrar, och därefter sjöngo sångarna en 

hymn. Då fakulteten beslutat, att magisterfrågans framställande 

och besvarande skulle utebli, riktade primus å de promoverades 

vägnar ett tack till promotor, filosofiska fakulteten och närvarande 

honoratiores, och slutligen föredrog ultimus enligt hävdvunn en sed 

till damerna en versifierad hälsning, som var på förhand tryckt 

och vid tillfället utdelad. Vid slutet av det härpå följande andante 

lämnade promotor katedern, och under den psalmvers, som upp

stämdes, intogs .denna i stället av prosten 'Vieselgren, S•Om av

slutade akten med en versifierad bön. Efter bönen sjöngs åter en 

p salmv.ers, och därefter lämnade processionen kyrkan i samma 

ordning, i vilken den ankommit, och upplöstes i konsistorii ses

sionsrum s. 

Den sista promotionen i gammal stil firades i domkyrkan 

1877 (se A. Lysanders mycket upplysande program till denna 

promotion) enligt promovendernas önskan i det närmaste i likhet 

med promotionen 1856. Efter tillkomsten av de nya universitets

statuterna 1876 10/ 1, som medgåvo promotion, då tillräckligt antal 

anmälde sig, eller utnämning vid läsårets slut, förenklades cere

moni·erna ytterligare. 1879 betecknades högtidligheten, siom ägde 

rum i Akademiska föreningens festsal, i progranunet &om utnäm

ning, men i själva verket förekomma flertalet av de vid äldre pro

motioner vanliga ceremonierna, om ock med vissa modifikationer, 

bl. a. hade jubeldoktorerna ej hunnit inbj:udas. Ans:tällandet av 

promotion redan följande år 1880 motiverade också fakulteten med 

skyldigheten »att till mottagande av en ny lager inbjuda de kvar

levande bland dem, som 1829 promoverades », och vid högtidlig

heten, som liksom föregående år ägde rum .å Akademiska före-

8
) [J. G. Ek,] Blick på den svenska magistergraden och berättelse om promotionen 

Lund den 31 maj 1856. Lund 1856, s. 12 ff. I det latinska formuläret anges att 
först till primus överlämnas Lagern (laurea), ringen (annaulus) och diplomet (diploma) 
och däref.ter till ultimus. jfr det nutida ritualet (s. 56 f. ), 
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ningen, hölls ·också det egentliga festtalet över detta minne av pro

fessor Gustaf Ljunggren. 

PROMOTIONSAR 

Enligt konstitutionerna skulle promotionerna ·ej komma att 

hållas varje år, »utan så ofta det större konsistorium så nödigt 

prövar». Först genom kanslersbrev 1740 23/ 12 hestämdes att i filo

sofiska fakulteten promotion skulle anställas vart tr.edje år. Denna 

periodicitet syftade till att vid något av de tre svenska universite

ten, Uppsala, Åbo ·och Lund, årligen en promotion skulle äga rum; 

när t. ex. promotion hållits i Uppsala 1743, följde därefter sådan 

i Åbo 17 44 och i Lund 17 45. Rubbningar i serien, t. ex. 1768 i 

Lund med anledning av universitetets 100-årsjubileum, rättades 

sedermera till, i det följande promotion hölls det •ordinarie året 

1772. Treårsperioden behölls i de nya univ·ersitetsstatut1erna I 852 

och är sedan obruten till 1879; inom juridiska och medicinska 

fakulteterna medg.åvo statuterna antingen pvornotion, ·då tillräck

ligt antal promovendi anmälde sig, eller •ock utnämning. Universi

tetsstatuterna av 1876 10/ 1 äntligen medg.åvo, »att licentiater i 

fi1os1ofiska, medicinska och juridiska fakulteterna ... må, •efter hem

ställan hos kanslern, till doktorer promov·eras anting1en med läanp

lig högtidlighet, då de därtill i tillräckligt antal sig anmäla, eller 

ock sålunda, att de vid läsårets slut, å dag som fakulteten utsätter 

av vederbörande dekanus till doktorer offentligen utnämnas». Teo

Logie doldorer utnämndes enligt dessa liksom ·enligt tidigare sta

tuter alltjämt av kungl. maj :t, oberoende av alla särskilt därför 

avlagda prov. Efter 1876 ha också inom samtliga fakulteter utni.im

ningar och promotioner alternerat med varandra, tills pronwtio

nerna, som nyss nämndes, från och med 1937 årligen börjat firas 
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gemensamt av alla de fakulteter, som till resp. år hade några licen

tiater att promovera. 

På vilka dagar promotionerna ägt rum, framgår av de bifogade 

tabellerna. 

ANTALET PROMOVEND! 

Univcrsitetskonstitutionerna av 1666 bestämde intet visst antal 
promoven<li. Men på 1730-talet steg inom filosofiska fakulteten an
talet, så att en begränsning ansågs nödvändig, och genom kungl. 
brev 1755 17 /6 för.ordnades, att högsta antalet magistrar varje 
gång skulle vara 40. Urvalet vållade vid nästan varj·e därpå följande 

promotion fakulteten stora svårigheter, särskilt på 1780-90-talen. 
I regel tillerkändes dem som ~ödgats stå över från föregående 
pr.omotion företräde, dock i fall från fall. Det framhölls sålunda 

1775, att överblivna kandidater icke voro att betrakta som själv
skrivna utan att avseende skulle fästas vi1d ålder, förtjänst och 
skicklighet. När emellertid dessa skulle avvägas, kunde det 
icke alltid undgås, att någon av elen nya uppsättningen med 
högre betygsumma kunde uteslutas för en med lägre från för.e

gående promotion. Störtfloder av klagomål, tryckta och otryckta, 
haglade öv·er fakulteten, och denna liksom kansler och konsis

torium sökte, så långt sig göra lät inom författningarnas ram, till
mötesgå de klagande. När 1778 .de från föregående promotion ute
slutna kandidaterna, L. Lengquist, Z. Lund och N. Björckegren 
anhöllo att antingen bli utnämnda till magistrar eller att få söka 
denna heder vid 'ett annat lärosäte, ehuru kandidateden innehöll 
förbud däremot, så förklarade visserligen kansler och större kon
sistoriet (prot. 1778 3/ 7), att gjort icke kunde göras ogjort och att 
promotion ej kunde de klagande beviljas förrän i laga tid samt att 
från edens bestämmelser äg.de endast kungl. maj :t göra undantag. 
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Men på det såväl de sökande som övriga kandidater, vilka ej blivit 

pr,omov·erade under så fatta omständigheter, skuUe på något sätt 

hugnas, så blevo de förklarade »för värdige av magistergraden 

och lämnas dem emellertid den försäkran att vi.cl nästa magister

promotions anställande bliva därtill promoverade ... » Åtminstone 

de klagande tycktes ha nöjt sig med denna villkorliga utnämning, 

ty deras namn återfinnas ·ej bland senare promoverade. 

Svårigheten att inom ramen av 40 placera ett ständigt växande 

antal kandidater är ett ideligen återkommande diskussionsämne 

både i fi1os1ofiska fakulteten och konsistorium. Från kandidaternas 

sida uppbådades alla tänkbara motiv, ·och icke sällan spelade man 

på de sentimentala strängarna. Fakultet och konsistorium gjorde 

sig hårda och hänvisade till författningarna. 1781 lamenterade en 

kandidat Magnus Laur. Lödman ynkeligen öv1er :att han mot för

modan haft den ,olyckan att bliva utesluten från priomotion, varav 

hans föräldrar samt andra släktingar, som mindre kände den 

akademiska ordningen, kunde få någon anledning trio och sig oroa 

däröver, att han av oskicklighet blivit förbigången. Han anhöll där

för om priotokollsutdrag öv1er sitt uppförand·e och sina specimina, 

så att hans »kära föräldrars oro och bekymmer över vad som hänt 

må igenom .amplissimae facultatis grace bliva lindrat». I d·et ut

lämnade protokollsutdraget framhölls något syrligt, att L. »efter 

av.givne specimina till den vanliga kandidatedens . avläggande blivit 

admitter:ad, i .anseende vartill han denna gången fått antaga magis

ter.graden, om icke 2:ne äldre kandidater över det allernådigst 

fastställda anfal,et av 40 promovendi innan de kungj•orda fatalier 

sig anmält». Av de olika fakultetsmedlemmarnas mer eller mindr·e 

utförliga yttrande i det högviktiga ärendet lägger man märke till 

C. B. Tr.ozelius' med kraftig stil gjorda anteckning: »CBT förmår 

vid detta tillfälle ingenting v·erka till herr kandidaten Lödmans 

förmån eller dess kära föräldrars tillfredsställelse». Lödman nådde 

emellertid sitt mål vid 1784 års promotion. 
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Endast ytterligare ett par fall skola relateras. Vid pr.omotionen 

1799 uteslötos ett par kandidater, och av dessa anmälde den 'ene för 

fakulteten, att en av de blivande promovendi ännu åtta dagar ut

över den tid som utsatts för promotionsavgiftens gäldande icke be

talt denna. Han anhöll nu att i dennes stäHe bli promoverad, men 

fakulteten turnerade skickligt, att den ick<e fann det tillständigt 

att frånkänna vederbörande promov·endus den rätt fakulteten till

erkänt honom, ·och då det dessutom varit praxis, »att icke anse 

nå.gon annan termin för peremtorisk [= avgörande] än dagen för 

promotionsdagen », så kunde fakulteten på förhand icke villfara 

sökanden. 

Vid 1790 års promotion var fakulteten i ett särskilt svårt di

lemma. I ·ett ·memorial 1790 13/7 vände man sig därför till universi

tetskanslern med anhållan, att denne skulle bruka sin rätt att hos 

kungl. maj :t anmäla och föreslå skickliga subjekt·er. Samma histo

ria upprepades 1796, och i ett brev s. å. 18/8 medgav kansler, 

att magisterdip1om finge för 25 tidigare uteslutna utfärdas under 

samma datum som för de övriga, sålunda ,ett slags utnämning utan 

promotion. 

Vid uttagningen till promotion kunde åldern spela en viss roll. 

R·edan 1730 diskuterade man, om inte Gottfrid Weidman (f. 1710) 

på grund av sin ungdom hord·e uteslut•as för en annan, me.n vVeid

man b1ev likväl promoverad. Vid 1775 .års promotion fick Henrik 

Schartau på grund av sin ungdom stå tillbaka för 'en äldr·e kamrat 

S. Fristedt, dock med fakultetens försäkran, »att han vid näs.ta 

påföljande pr.omoti.on skall ostridigt rum äga, om han sig därtill 

anmäler» ; 1778 blev Schartau också frånvarande p11omoverad till 

magister. 

Genom bestämmelserna om examina och pr·omotion utan någon 

tidsbegränsning i de nya univ·ersitetsstatuterna sjönk antalet pro· 

movendi, och har sedan aldrig inom filosofiska fakulteten uppnått 



22 

de siffror, som voro vanliga under 1700-talet och förra hälften av 

1800-talet. 

PRIMUS OCH ULTIMUS 

Bryderi vållade också mycket tidigt utseendet av primus, inne

havaven av första rummet och den S·Om skuUe besvara magister

frågan, resp . doktoralfrågan, och ultimus, enligt äldr,e sied ursprung

ligen innehavare av sista rummet men i Lund aldrig avseendie an

nat än innehavaren 1av andra rumm,et, vilk·en liksom primus var 

befriad från promotionsavgift och därför ofta kallades gratist; ho

nom ålåg att svara för och uppläsa pvomotionsvers,erna, i senare 

tid vanligen ägnade damerna (ultimus, qui laur,eatus mat11onas vir

ginesque versibus v.ernaculis salutabit, Progr. 1841). Sista gången 

de båda hedersrummen nämnes är vid promotionen 1877. Därefter 

ha av promoti själva en representant utsetts att hålla tal för lä

rarna och .en för damerna utan avseende på deras rangplats men 

med hänsyn till deras lämplighet för ·dessa värv. 

Vid de tidigare promotionerna utsågs ock~å en secundus ('eg. 

tertius). Inom medicinska fakultet,en förekom primus men ej ulti

mus. Inom juridiska ·Och teologiska fakulteten synas varken primus 

.eller ultimus ha utsetts. 

Redan 1688 var fakulteten tveksam i valet av primus och ulti

mus, och då detta fall är upplysande för äldre tid, må det här i 

korthet relateras. Efter diverse diskurser föll valet av primus på 

kandidaten Canutius, dels därför, att han och icke den andre före

slagne kunde i egen person tillstädeskomma, dels därför att han 

var äldste »prosben ». Locus ultimus skulle som 'en »locus synner

ligen honoratus » uppdragas konsistorienotarien vVinslowil1s eller, 

»där han i vidrigt fall den offerten skulle vedersaka », kandidat 
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Christopher Grundh. Det återstod så att utse secundus (eg. tertius) 

och att avgöra , i vilken ordning de övriga skulle gå i pr·ocessio

nen. Fakulteten stannade efter mycken överläggning vid en av 

kansl•ern rekom:menderad kandidat, pastor och pr.aep.ositus Tajard, 

som varken synes ha avlagt .examen eller dispuber:at utan av kungl. 

maj :t i nåder fått tillstånd att promoveras. Då de övriga promo

vendi icke kunde förmås att bestämma om sina resp. rum, måst.e 

fakulteten därom bestämma. På ungefär enahanda grunder utsågs 

också primus 1699. Vid 1706 års promotion för.ekommer i proto

kollet ingenting om utväljandet av primus, ultimus och tertius, utan 

b1ott, att rangen blev »bland dem som sutto in officio [= i ett äm

bete], alltsom de sinsemellan kunde förenas » ; de övriga drogo lott 

och det icke mindre än tre gånger 9. 

En något avvikande relation från denna promotion har en av 

deltagarna, sedermera biskopen i Kalmar Herman Schr·öder 10 läm

nat, i det han uppger att Lottning förekiom äv·en till hedersrummen. 

Då hans Lotter icke utfallit hed·erligt nog, framhöll promotor, vid 

hans namns nämnande, .att Schröder, .som varit värdig •ett heders

rum, genom lottningen·s .orättvisa råkat få ·ett lägre rum (quod 

dignus locis honoratioribus per injuriam sortilegii indderam in 

inferiores etc.), ·och lade därtill några ber.ömmande ord. Med sitt 

pietistiska världsförakt förklarar Schröder skatta den » ceremo

niella vaniteten » lika högt som den andra. Så blygsam v.ar man 

inte alltid, utan klagomål över placering för·elwmma tid efter an

nan. Det synes senare ha blivit regel, att primus utsågs av fakulte

ten, medan promotor utsåg ultimus, sedan han inhämtat fakultetens 

godkännande. 

9
) Flera andra fall relateras av ]. G. Ek, Gamla bruk och ceremonier vid ett svenskt 

universitet, i Nord. univ.-tidskr. Årg. 3 (1857), H. 2, sid. 11 ff. 
10

) Herman Schröders levernesbeskrivning. Utg. av H. Pleijel, 1940, s. 43. (Samlingar 
och studier till sv. kyrkans historia. 1.) - Se också H. Pleijel, Lunds domkyrkas 
historia ... utg. av E. Newman. 2. Lund 1946, s. 190 ff.) 
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LECTIONES PRJECURSORIJE 

Efter disputationen men före promotionen ålåg det enligt kon

stitutionerna (17 : 2: 5) promovend.i av alla fakultreterna, att »även 

oHentligen visa sin flit med föreläsningar, vartill de m ed den fa

kultetens samtycke, varuti de promoveras, skola taga 1ett nyttigt 

ämne, vilket de uti de högre fakulteterna i fyra och uti den fiLo

sofiska i t v<enne föreläsnin,gar skola rätteligen avhandla till slut». 

Ganska snart tycks man ha minskat dessia till .en ·eller ett par och 

för övrigt uppfattat dem som mindre viktiga. I brev av 1783 5/5 

hade univ·ersitetskanslern begärt upplysningar, huruvida dessa lec

tiones v·ederbörligen höUos. Med anledning härav hade större aka

demiska konsistoriet (pr.ot. 1788 7 / 6 § 13) infordrat yttranden från 

fakulteterna, och av d.essa upplys te ·den teoLogiska och juridiska 

fakulteten, att de ej berördes av frågan, då inga promotioner inom 

dessa hållits. Den medicinska upplyste, .att vid solenna p11omotio

ner hade dessa föreläsningar som sig bort hållits, men då på den 

sista tiden inga sådana ägt rum utan åtskillig.a medicine kandida

ter frånvarande uttagit sina 0dip1om hade inga l·ectiones prrecur

sorii:c blivit hållna. Den filosofiska fakultetens yttranden gick ut 

på ungefär detsamma. Närvarande p:rornov,endi hade uppfyllt konsti

tutionernas bestämmels1er i ber.örda hänseende, »men av de från

varande har fakulteten icke funnit skäligt att fordra 0dem, då det 

ofta ankommit på 40 a 50 mils resa endast för ,en kort lektion, 

som så litet giver något bevis på kandidat·ens skicklighet, helst då 

det är en omöjlighet kontrollera huruvida var •och en är auktor till 

sin lektion eller icke ». Att det i praktiken gick till som fakulteten 

här framställer saken, fram,går av en notis i Fallens Bi·ografiska 

anteckningar: »Kandidaten är skyldig skriva ,en liten avhandling 
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på latin, som uppläses från nedre ka tedern, i dekani när vano, kor 

före magisterpromotionen. Den som ej vill göra s ig besvär därmed, 

kan läsa upp ett stycke ur en disputation m. m. Den frånvarand.e 

vid promotionen slipper denna prälection, som således ej är något 

egentligt specimen » 11• Emellertid fortsatte man med dessa lectio

nes långt in på 1800-tal.et. Christian Molbech omtalar dem från sin 

re-sa 1812, varvid han framhåller att de kunna avverkas på en 

kvart 12, och änn u på 1830-talet höllos de ·efter anslag på svarta 

tavlan. Bror Emil Hildebrand l 3 omtalar dessa lectiones såsom »av 

gammalt ett åli ggande, <eller åtminstone e n s·ed», men tillägger, att 

av promotionskamraterna 1826 var det få som iakttog bruket, och 

så småningom synes ·de h a bortfallit och avskaffades a Udeles genom 

de nya universitetsstatuterna 1852 (Sv. förf.-saml. 1852 nr 20) . I 

handskriftssamlingl;lr brukar man återfinna åtskilliga lectiones prre

cursorire; bl. a. finns Esaias Tegners »de oonjunctione r.erum & 
verborum, habita Lundre die XXI Junii 1802» bevarad i Lunds 

universitetsbibliotek 14. 

PROGRAM 

Kungörelse o m promotionerna skedde genom utfärdandet, da

gen före denna, av ett program 15 av promotor. Liks·om övriga pro

gram, vid rektorsombyten, vid installationer o. s. v., voro promo

tionspr.ogram:men ända fram till mitten av 1800-talet i regel för

fattade på latin. Det första promotionsprogram, som, jämte latinsk 

text, har svensk sådan är D aniel M·enlös' program till magister-

" ) Handskr. i KB, i ett parti ej tryckt av Wijkmark, jfr ovan s. 11 . 
'
2

) Breve fra Sverrige i Aaret 1812. D. 1, 1814, s. 210. 
13

) Gamla studentminnen från Lund. Saml. o. utg. av E. Wrangel (1918), s. 165. 
14

) Tryckt i: Esaias Tegner, Filosofiska och estetiska skrifter utg. av A. Nilsson 
och B. Möller, 1913, s. 423 ff. 

15
) Om programlitteraturen, se P. Sjöbeck, Program utgifna vid Lunds universitet 

1667- 1867. Lund 1912- 15, särskilt vad promotionsprogrammen beträffar, s. XII ff. 
4 



26 

-promotionen 1741, då det på svenska kallas »acad·emisk kungö

relse om ·ett nytt sätt att segla, utan vind, segel och åror». Från 

och med 1754 åtföljas programmen av namnen på promovendi. 

Biografiska uppgifter om prornovendi inflyta första gången till ma

gisterpromotionen 1826, såsom Bror Emil Hildebrand 16 uppger på 

hans initiativ och av honom utarbetade. Enligt k·onstitutionerruI 

skuUe promotor också genom pedellerna kalla till samling i sitt 

hus; denna kallelse avsåg säkerligen konsistoriets ledamöter. 

REPETITION 

Men äv-en promov·endi hade sina förberedelser att göra för 

promotionen. Dit hörde genomgång av promotionsceremonielet. 

Härom föreligga emeUertid inga undenättelser förrän på :1800-

talet. Abraham Rundbäck, som promoverades 1853, berättar: »Slut

ligen hörde det till, att vi någon dag fö11e den stora dag•en skulle 

spela över alla ceremonierna i kyrkan under p11omotors ledning. 

Sålunda fingo vi ställa upp oss så, som vi skulle stå, i ·en halv-

• cirkel kring promotor .och genomgå alla ceremonier minst ett par 

gånger för att allt på högtidsdagen skulle försiggå i god ~rdnin,g 17 . 

När den gamle lundensaren Fritiof Santeson i sin 1ll0v.ell »Magis

terpromotion i Lund 1 juni 18 ... » 1s talar om generalnepetiti·on i 

Lunds domkyrka och med en vanlig missuppfattning iav •ce11emoniens 

betydelse nämner, att magistrarna .som ett tecken till fulländad 

visdom hopslogo »sina gamla folianter med ett väldigt dån och 

avlägsnade sig åt skilda håll» , måste det avse senast 1853 års pro-

16
) Gamla studentminnen från Lund. Saml. o. utg. av E. Wrangel (1918) s. 165. 

11 ) Det akademiska Lund vid 1800-talets mitt. Abraham Rundbäcks Lundaminnen. 
Utg. av H. Pleijel. Lund 1944, s. 40. (Skr. utg. av Fören. Det gamla Lund. 26). 

18
) Kurre, Visor, småberättelser. Lund 1889, s. 41. 
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motion, ty följande magisterpromotion 1856 var böckernas hop

slE.·ende avlagt. 

KRANSBINDNINGEN 

Dagen före promotionen försiggick också kransbindningen. Om 

äldsta tider härvid verkligen lager kommit till användning, eHer 

som i Uppsala vinruta, då lag.er ej kunde anskaffas, är ovisst. 

Sedan Lunds universitet fått botanisk trädgård och därmed tillgång 

till lagerträd, ha kransarna säkerligen varit av lager, och bind

ningen skett i trädgården. Ganska tidigt •ÖV·ertog också kvinnliga 

släktingar och vänner till pr.omovendi rollen som kransbinderskor. 

Från senare århundraden finns d·et ett öv·erflöd av hänförda skild

ringar av denna ceremoni. Ett par små pr.ov må här anföras. Det 

antogs alltid såsom bevis på en flickas blyga sympati, om hon 

ville binda någon kandidats krans, säger Abraham Rundhäck (a. a. 

s. 39), och tillägger med sin otroliga självbelåtenhet, »då jag kom 

upp för att pr.ova någ·on krans, som passade för mitt huvud, kommo 

nog 10 flickor omkring mig ·och erbjödo mig var sin krans ifall den 

passade ». I sjålva verket var kransbindningen det inslag i promo

tionerna, som framkallat de mest lyriska utbrotten i promotions

skildringarna. »På eftermiddagen samlades vi alla », skriver Emma 

Bendz om en promotion på 1870-talet, »i Gamla botaniska träd

gården och det liv S•Om här rådde, de många människor:na, s om 

i olika grupper samlats vid småborden, där förfriskningar serve

rades, de ljusa toiletterna, studentsången, de unga flickorna, som 

vono i färd med att binda lagerkransarn1a till morgondagens pro

motion, den vackra plats.en med sina sällsynta träd och sina histo

riska minnen, näktergalarna som, ju närmare det led mot kväll, 

alltmera påpassligt stucko in sina vackra sånger mellan studenter

nas, och slutligen den doft av vår som låg i luften, det skall aldrig 
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kunna förgätas. Ett så koncentrerat liv, som då rådde på denna 

vackra plats, mitt i hjärtat av staden, har aldrig s·ed.an uppnåtts 

och kommer väl aldrig att uppnås » 19. På 1870-talet försiggick 

kransbindningen i den smala stenbyggnad . i två v.åningar, som 

låg på det nuvarande Odeums plats, i dess nedr.e våning, benämnd 

»stensalen», tidigare .använd till botaniskt .auditorium, men då in

rymmande universitetets fåtaliga samling plastiska konstverk. 20. 

Numera är detta vackra och uppskattade bruk avlagt ioch 

kransbindningen överlämnad åt därtill v:ania händer i någon bloms

terhandel. Kostnaderna härför ha växlat från kr. 3: - vid sekel

skiftet till kr. 8: - de senare åren. 

SAMLING 

Konstitutionerna föreskrevo, att sed.an samling skett i promo

tors hus skulle man därifrån efter giv,et tecken med klockan gå 

till för promotionen avsett ställe. I en gratulations vers . till ,en av 

de första teologie doktorspromotionerna, 1672, tycker man sig höra 

stork1ockans väldiga dån i den tidiga morgontimman, ackompan

jerad .av trummor och trumpeter, ty det heter: 

tympana, dulcisonaeque tuba.e campanaque vasta 
,grandisono .opplebant clangore solumque polumque 21. 

Ännu i början av 1800-talet ringdes första gången kl. 3 (se 

ovan Fallens relation s. 9), s·en.are också andra gå:ng,en kl. 9, ett 

bruk som bibehöll sig länge. 

På 1800-talet inträdde den förändringren, ·att dagens högtidlig

heter in1eddes med harmonimusik på Lundagård, till och med 1850 

19) Emma Bendz, Från pilträdens land och syrenernas stad (1918), s. 71 f. 
30

) N. Flensburg, Lundensiskt studentlif på 1870-talet, i: Under Lundagårds kro
nor [1] (1918), s. 272. 

21
) C. Weiser, Carmina gratulatoria till J. Schwartz doktorspromotion 1672. 
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från Observatoriets altan, från :0ch med 1853 från altarnen på ett av 

Akademisl~a föreningens torn. Karnonsaluten i den tidiga morg.on

timman nämnes första g;ången 1820, vid vilket tillfäHe Tegner som 

bekant var promotor. » Promot~onsdagen, på ffi!Orgonstunden, för

kunnades dagens högtid genom kanonernas 1ossande på Lunda

gård», berätt.ar Lunds W .eckobLad (1820 nr 26 28/6). För artilleri·ets 

roll vid själva kransutdelningen skall redogöras nedan (s. 51) . . 

En särskild glans fick promot~onen 1844 genom att vVendes 

artilleriregemente inrättade sin fältmanövrer så, att det kunde an

lända kvällen före promotionen till Lund. Lunds \i\Treckoblrad, som 

påpassligt .noterar alla nya trevliga inslag i de akademiska hög

tidligheterna, tillgriper sitt mest blomstersmyckade språk (nr 26 

26/6): »Redan i sig själv måste den ovanliga för,eteelsen att mitt 

ibland den delfiske gudens boningar, så gott som invid Parnassens 

f,?t, skåda lägrade krigets fruktansvärda vapen, all~arsammaste sin

nebilder, åstadkomma en utomordentlig men tillika angenäm eff.ekt, 

ty Apo11o och Mars voro ju söner av samma fader och vår Cal'oli

nas .gamla valspråk ad utrumque antyder också släktslmpen emel

lan vetenskapernas och krigets yrken . Så mycket mera charmera

des man av ,d.etta upp·trädande, då man lärde känna en officers

kår, som genom högre bildning, takt och vär·dig hållning rätt

visade det rykte man haft om den. Man träffade där utmärkta 

personligheter, som i den stora napoleonska tiden kört krigets 

åskor och vilkas äkta soldatsinne icke uteslöt de mest intagande 

egenskaper i umgängeslivet. Det hela förfolade icke att mäktigt 

anslå den studel\ande ungdomens känsla för sann ridderlighet och 

då artilleriet framemot söndagsmiddag avtågade, drogo studenterna 

med i spetsen under sång till Norr tull, där de bildade spaljer 

ocl1 med hurrar•op togo avsked av sina gäster. Artilleriet svarade 

med kanonernas dundrande avskedshälsning. » Mindre martialiskt 

ter sig artilleriet ett halvsekel senar.e. »Salut gavs med de gamla 



Underrättelse. 

OMdagen den 23 Junii f8U 1mslä1les Philosophire Magisler
Proniotion, lrvanid följande ·Ordning iakllagcs: 

• . S. ·1. Kl 6 r. m. tDIUnnaglfves dagens Mgtilllighct med 4 kanonskott, hv.or
el'ter 111atk uppRirel och P111lmen l'i:o 12~ afsjunges Crån Observatorii-
,,Alta~-. . . . . 

s. 2. IL·ll> r. a rlngos l timme med Domkyrkans S&orklocka, och k}'rlLan 
opp... !6" 'Damer 1 eo• till Promotlonsaklen liro Inviterade. . 

S. 3. lllllg\ li'-'9dailll geaom alllrdad& Programm samlas Resp. Stater och 
~r ..m U~ au Colllistorii :Academici Seuionsram kl . .j.·10 r. m. 

KL 10 t. m. ~ *'ea giCvc1 med Stork.lod.an, afgAr Proceulooen till 
Domkyrkan l l'llijande ordning: 

··. ;. 1. A.eademio taklm~taren och Vakten. 
2. TveMo Marskalkar på ömse sidor .om Flickorna, 10m bära uan

"rno. 
' 3. Promotor ooh Primos, bvarencr föij11 Promovondi, &YA . i ledet, 

natlolll\'ls; sil& Decanus och Vllimus. 
4. Cunororn'a. 
6. Pro-Ca.nzlc.ren och Jubclmagistrarnc. 
6. Rector lllagnUJcus och t:onsistorium A.cademicum sam& Hospi&ea. 
"l. · Adjunct.er och Docenter samt öfriga Civea Aoademici. 
8. Tvellll'I- Marskalkar. 

S. 6. Sedaa Promotio1111Uon bliM& med bön afslulad, A1e·rv1nder Processionen 
. 1ill Colllil&oril Acal(omici Sc11ioosrum , der den A&akilJea. 

Geau& .ner PromoUonaaklens . stol RlrsiggAr i Domlyrlyrbn llec&onomby&e. 

Samlbir UJI ~ddag sker A Stadshoael U 2 o. m. . . . .. 
KL ·+ b ~6pp~ Aoademiaka Trlgården, der · CaJl'c serverat och. mlll(l upp

ror... 

PI .anonea U 9 bUfver Bal pA Stadehaaet; 

............. ltMIT•••rML 

Promotionsordning 1841. 
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nickhakarna», säger Emma Bendz på tal om 'en promotion på 

1870-talet 22 . 

PROCESSIONEN 

Sedan samling skett i konsitorierummet, utgick processio

nen därifrån till domkyrkan i följande ordning: rektor och de 

högre fakulteterna, som det då hette, dekanus och primus, ultimus 

och secundus, därefter ·Övriga promov,endi utan viss ordning, sedan 

filosofiska fakultetens pr.of.essor,er och akademiens övriga tjänste

män, .adliga studenter och därefter studenter av ringare stånd. 

Hur processionsordningen såg ut på 1790-talet framgår av Fallens 

ovan s. 9 återgivna relation. Om ordningen på 1800-talet lämna 

de då vanligen tryckta »underrättelserna» upplysning; ·en åter

gives här i faksimil. 

PLATSEN FöH PROMOTIONERNA 

Und,er 1600- och 1700-talen höllos magisterpromotionerna uppe 

övre koret i domkyrkan, det s. k. munkkor.et eller munkkyrkan; 

1784 förrättades den dock av nå,gon anledning »uti stora kyrkån». 

I och med 1817 års magisterpromotion förlades magisterpromo

tionerna nere i kyrkan, varom <ett memorial, förmodligen ställt 

till biskopen, bland bilagorna till protokollet för filosofiska fa

kultetens sammanträde 1817 6/ 6 berättar: 

»Ödmjukaste memorial. I avseende på den mindre tjänliga 

· lokalen så väl för musiken s-om åskådarne i den så kallade munk

kyrkan har fil.os. fakulteten, som föranstaltat om en ny parnass, 

' 2) Emma Bendz, Från pilträdens land och syrenernas stad (1918), s. 72. 
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Domkyrkans kor 1833. 

önskat att vid nu instundande promotion få uppsätta den nedanför 

stora altaret i själva domkyrkan. Fakulteten har i detta avseende 

vänt sig till domkyrkorådet, vilket likväl .ansett sak.en vara av 

den vikt att den borde und·erkastas T :s egen omprövning. Det är 

av denna anledning, som fakult. härmedelst T[itulus ] vågar för

nya sin anhållan och såsom grunder därtill anföra, .att i Uppsala 

magisterpromotionerna alltid anställas i domkyrkan , att detta 

som flera bland fakult:s ledamöter påminna sig, även stundom 

hänt här, att kyrkan därigenom varken kan skadas eller i någon 

förnuftig mans tankar vanhelgas, men att såväl behagets som hög-

5 
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tidligheten av ifrågavarande akad. fest därigenom of.elbart skulle 

ökas. Lund den 6 juni 1817. » 

Ansökan biföUs, i referatet i Lunds \Vecko-blad betraktas 

nyordningen som lyckad .och C. F. Fallen anför i sina Biografiska 

anteckningar att härigenom »akten kunde beskådas av alla kyr

kans invånar·e utan stoj och trängsel» 23 . Det är anmärkningsvärt, 

att fakulteten i sin skrivelse funnit sig uppfordrad att gendriva 

en tydligen utbredd egendomlig mening, att nedr.e kyrkan skulle 

vara heligare och 1okränkbarare än det gamla koret. 

De teoLogiska pl'omotionerna ha giv.etvis, sås.cim föreskrevs 

i konstitutionerna, alltid förrättats i domkyrkan. Men även ma

gisterpromotionerna förlades dit. 1879 å rs doktorsutnämning, .som 

i verkligheten var en förenklad promotion, och promotionen 1880, 

förlades till Akademiska för.eningens stora sal. Från ioch med 
' 

1883 flyttade man över till aulan i det nybyggda univ·ersitetshuset, 

där p1'0motionerna sedan till 1939 ägt rum. Sedan 1941, utom 1943, 

ha promotionerna åter ägt rum i ·domkyrkan, och sedan 1937 ha 

de firats gemensamt av samtliga fakulteter, som dessa år haft 

promotion. De juridiska och medicinska pl.'omotionerna ha i regel 

tidigare ägt rum på resp. fakultetsrum. 

PARNASSEN 

I äldre tid talas det icke om någon parnass utap ·endast om 

tvenne »katedrar tapetserade och vackert beklädde» (se · ovan: s. 

7). Sedermera anskaffades en för ändamålet avsedd »par:niass », 

en av bräder tillv.erkad dubhelkateder, som uppför.d~s och n~dtOg.s 
till varje promotion. O~ring sekelskiftet 1800 tycks akademien 

icke ha ägt någon egen . sådan utan lå~at d.en från annat håll, ty 

23) - Handskr. i .Kungl. · bibl., i . det parti .av denna, som ej avtryckts av Wijkil)ark, 
jfr ovan s. 11. 

- -
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vid fakultetssammanträde 6/5 1817, då protokollet ,egenhändigt 

fördes av Tegner, heter det: 

»Då fakulteten ·ej äger någon egen parnass utan vid de sist

förflutne promotionerna nödsakats läna .en som tillhör Hr akademi

räntmästaren Lindfors, så beslöts att till förestående promotiou 

på fakultetens kassas bekostnad låta förfärdiga ·en sådan, siom 

bör vara så rymlig, att den utom promov·endi även kan rymma de 

närvarande professorer och akad·emistaten. För nyttjandet härav 

bör varje promovendus betala ·en viss avgift, som framdeles be

stäm.mes ·efter kostnaden, så att fakulteten åtminstone har ränta 

för sitt förlag. Dekanus och promotor T[itulus] Kjellin åtogo sig 

att här.om gå i befattning, och borde denna sak anmälas i konsis

torio, under vars överinseende fakultetskasStan ansågs stå.» Redan 

1823 var den så skadad av röta, att konsistorium fann skäligt att 

utanordna medel från fiscus pauperum till dess reparation (Kons. 

maj.prot. 18/ 6). Fakulteten synes ha åsatt begagnandet ett alltför 

högt pris, ty enligt protokollet 12/6 1823 hade flertalet promoven<li 

inkommit med ansökan att den vanliga avgiften skulle nedsättas 

till 1 Rdr b:co. Fakulteten uppsköt det viktiga målet, då den vor·e 

i saknad av de handlingar, som upplyste om huru vida detta borde 

avgöras av konsist.orium dler av fakulteten. Detta pris tycks dock 

ha fastställts, ·och ännu vid 1832 års promotion var kostnaden den

samma, dock med det villkor.et att promovendi svarade för par

nassens uppsättande (Fak:s prot. 14/ 6). 1877, den sista promotio

nen i gammal stil, .gjord.e parnassen tjänst fön sista gången. En 

konkr·et föreställning om grupperingen omkring parnassen ger 

Abraham Rundbäcks teckning från promotionen 1853. Om de;SS 

utseende heter det: »I. bakgrunden av parnas.s:en på en särskild 

upphöjning stod ·en av lager och blommor prydd dubbelkateder, 

där promotor tronade i den ·Övre katedern och primus stod i den 

nedre. Framför oss sutto d·e små kransbärerskorna, och på ömse 

sidor stodo i ·en vidsträckt halvcirkel magistrarne. Frammanför 
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Parnassen i Lunds domkyrkas högkor 1853. 
Skiss av Abr. Rundbäck. 

kateder~ på · tämligen långt avstånd därifrån sutto i en h alvcirkel, 

vända mot katede rn professorerna och honoratiores till ett antal 

av 70 a 80 personer» 24. 

LÄKTARE 

För att skaffa nödigt utrymme åt deltagarna i promotionen 

byggdes vid 1768 års jubelfest särskilda läktare uppe i koret 

- huruvida sådana tidigare funnits har ej kunnat utrönas. Då 

" ) Det akademiska Lund vid 1800-talets mitt. Abraham Rund bäcks Lundaminnen 
Utg. av H. Plei jel. Lund 1944, s. 41 f. (Skr. utg. av Fören. Det gamla Lund. 26). 
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dessa läktare även kunde bli behövliga i framtiden vid störve 

högtidligheter, vände sig akademiska konsistoriet till domkyrko· 

rådet för att träffa en över·enskommelse om deras öv1erlåt.ande till 

domkyrkan. Domkyrkorådet var, såsom framgår av större akade

miska konsistoriets pvotokoll (1771 1/5 § 2), icke benäget härför 

ty det heter: 

»Föredrogs ett ifrån väUovl. domkyrkorådet här i staden under 

den 27 :de sistl. april till Cons :m acad :m avlåtet brev, innehållande 

ett sådant svar uppå Cons:ii acad:ci förfrågan, huruvida domkyrko

rådet .skulle vilja inlåta sig uti någon avhandling med lmngl. 

akad:n om de uti domkyrkans kor vid jubelfesten uppbyggde läkta

re, så att de kund1e komma att bibehållas till nyttjande vid fram

deles förefallande solenniteter, ·att som berörde läktare icke kunna 

tjäna domkyrkan till nytta ·eller prydnad: så kan domkyrkorådet 

däruppå icke hava något annat avseende än vad bLotta materialierna 

vidkommer, varföre ock domkyrkorådet vill, sedan tiden till deras 

förauktionerande [äldre uttryck= bortauktionerande] blivit kun

gjord, förordna någon, som så mycket därav inropar, som dom

kyrkan gagneligt vara kan». 

Man beslöt att remittera skrivelsen till inspector.es aerarii 

och räntmästaren, som senare tillstyrkte läktarnas bibehållande, 

vilk·et också blev universitetskanslerns beslut. Efter allt att döma 

• gjorde dessa läktare sedan tjänst, så länge promotionerna försig

gingo uppe i munkkoret. 

MUSIK 

U~der det man intågade i kyrkan liksom under pmmotions

högtidligheten i övrigt utfördes musik av akademiska kapellet 

eller annat därför anlitat kapell. Att detta inslag särskilt upp

skattades av den profana hopen framgår t. ex. av den tidstypiska 
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notisen från 1757 års promotion i Lärda tidningar nr 68, däri det 

heter, att »i övrigt har en vacker musik, som vid detta tillfälle 

uppfördes av Akademiens kapell, i alla mål förnöjt de många 

församlade åskådarna av bägge könen, i synnerhet dem, som till 

lärdare saker ej kunde sträcka sin uppmärksamhet ». Under den 

föga skicklige och något närige kapellmästaren Christian vVenster 

förekom vid flera tillfällen trassel om ersättningen (s·e bl. a. nedan 

s. 66) och genom kanslersbrev 1790 4/ 6 bestämdes, att d.et an

komme på promovendi själva, om d·e vid promotionen ville ha. mu

sik och att de i sådant fall ägd·e rätt att antaga den som därföre 

minst fordrade utan att vara förbundna att betjäna sig av kapell

direktören. Vid 1790 års magisterpromotion skaffad.e också pro

movendi musik från angränsande garnisonsstad och detta bruk 

bibehölls, som Fallen berättar (s·e ovan s. 10), till allmän belåten

het vid flera av de följande promotionerna. 

Sedan man samlats omkring parnassen, alla intagit sina plat

ser och promotor uppstigit i övre kated·ern samt inhämtat kans

lers eller, om denne ej, var närvaran·de, pro~anslers uppdrag att 

förrätta promotionen, vidtogo de urgamla, dj.upt m;eningsfyllda 

ceremonier, för vilkas betydelse här en kort r.edogörelse bör läm

nas, i sina huvuddrag efter Eks kortfattade och pr·egnanta fram

ställning 25. 

Redan uppstigandet till promotor i katedern var symboliskt. 

Det skulle beteckna att promovenderna icke skuUe sätta sitt ljus 

under en skäppa, icke längre dväljas i skuggan och skolkvalmet; 

till en påminnelse om att de hittills varit blott åhörare men där

efter hade rätt att själva uppträda som lärare (allt efter .de 

gamla romares · exempel, som uppkallade till sig i tribunalet de 

25
) Nord. univ.-tidskr. Årg. 3 (1857) : H. 2, s. 15 ff. 
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tappraste av soldaterna och där offentligen lov.ordade dem · till en 

sporve för de övriga). 

DOKTORSliATTARNA 

Doktorshatten skulle vara friheten~ sinnebild, icke den tygel

lösa som i lärdomens republik icke bo11de tålas, utan den 5,an

sade. Friheten från skoltvånget, friheten att oHentligen uppträd1a 

såsom undervisare skulle hatten beteckna. Den skulle vara rund 

för att erinra promoti, att de på framställda frågor borde giva 

avrundade, välordnade och rediga svar och icke i likhet med de 

gamla sofisterna slå omkring sig med ett otydligt och gåtlikt 

ordkram. 

Teologernas hatt var svart, i äldr.e tider var juristernas vit 

och medicinarnas himmelsblå, svart färg blev senare äv.en för 

dessa vanlig 26• Filosofernas hatt var violett; dock ovisst om vid 

någon magisterpl'omotion i Sverige filosoferna också buri~ hatt 

på huvudet jämte lager. Tidigt, i · Lund åtminstone sedan 1706 

(Herman Schröder talar om »mössa översatt med juvel·er» ), be

stod i varje fall den filosofiska doktors- ·eller magisiterhatten av 

en miniatyrhatt. P. G. Ahnfelt talar om »en· sidenhatt i miniatyr», 

som bars på bröstet_27 • Denna miniatyrhatt, »som till ett dock

huvud, förde av sig själv tanken p å ett .doktorat i miniatyr och 

gav förmycket rum åt lastarena » 28 samt bortlades vid promotionen 

1856. P·etitioner vid skilda tillfällen på 1700- och 1800-talien att åt 

filosofie magistrar, t. ex. i Uppsala 1767, 1773 och 1812, förvärva 

rättigheten att bära riktig hatt möttes med avslag. På senare tider 

ha emellertid de veckade svarta filosofie doktorshattarna i na-

26) L. J. Colling, ·Diss jur. de legibus vestiariis. Lond. Goth. 17·78, s. 13. 
27

) P. G. Ahnfelt, Studentminnen. 2 uppi. D. 1, 1882, s. 110. 
28

) Ek a . a• s . 17. 
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turlig storlek införts, i Uppsala 1935 och i Lund 1937, så att nu 

äv·en på denna punkt den gamla skillnaden mellan de tre s. k. 

hö.gre fakulteterna och den filosofiska är utplånad. 

BöCK E RNAS HOPSL A ENDE 

»De öppnade böck.e.rna skulle erinra kandidaterna om, var

ifrån de hade hämtat det vetande, varföre de nu skulle belönas, 

erinra. dem, vilka som hittills varit deras lärare och ledare. Fastän 

de nu själva skulle kallas magistrar eller lärare, borde de likväl 

hava dessa sina forna lärare, litteraturens yppersta, ur vilkas källor 

de hade öst, för ögonen. De borde icke tro sig vara så fullärde, 

att de för beständigt kunde ställa böckerna på hyllan; - men å 

andra sidan borde de hava något inne, så att de icke alltjämt 

måtte behöva, såsom skolpilten till sitt lexikon, taga sin tillflykt 

till böckerna för att reda sig. Det var på ·detta och ingenting an

nat, som det ofta missförstådda bruket med böck:ern,as hopslående 

syftade. Det skulle alls icke beteckna, att de nu had·e studerat 

nog, utan endast, att, sedan de gjort sig väl bekanta med vad 

föregående bearbetare av ett visst ämne hade åstadkommit, de 

skulle veta att på egen hand gå vidare, bilda sig .en självständig 

åsikt och lösgöra sig från den blinda auktoritets.trons fjättrar». 

Den av Ek här påtalade missuppfattningen av ceremonien med 

böckernas hopslående går överallt igen i populärvetenskapli~a 

skildringar. Strindberg 29 talar sålunda ironiskt om att med denna 

handling skul1e »erinras om att numera den nye magistern icke 

behöver läsa i bok mera utan är fullärd ». Bruket bortlades i 

Lund vid 1856 års promotion men bibehölls i Uppsala ännu några 

år. Enligt ett fakultetsbeslut (1 / 12 1719) förklarades det, »att var 

29
) Svenska folket. Bd 2, s. 53. (Sam!. skr. 8.) 

6 
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kandidat får av promotore var sin bok för sig i stolen » ; längre 

fram i tiden medförde promovenden en bok, en psalmbok ,eller ett 

lexikon, som öppnades vid en formelartad tillsägels,e av promotor, 

»aperite libros » (öppnen böckerna) o ch slöts med en duktig smäll, 

så att »damerna nedanför parnassen hoppade till av förskräckel

se», efter tillsägelsen »legite libros » (sluten böckerna) eHer »clau

dite jam pueri! riv,os; sat prata biberunt» (<lämmen nu upp bäc

karna , gossar, ty ängarna ha druckit nog). 

DOKTORS- OCH MAGISTERRINGARNA 

Ringarna, på vilka ofta anspelades i prornotionsdikter, t. ex. 

av G. L. Schevenius 1772, då det heter: 

Doctrinae pariter veniunt insignia laurus 
perpetuo viridens, annulus atque liber, 

skul1e erinra om doktorernas och magistrarnas på promotionsda

gen ingångna trolovning »med den kyska jungfrun Sophia », såsom 

man uttryckte sig. Under tidernas lopp ha de haft något växlande 

utseende. Den filosofiska har alltid återgivit 1en bunden lagerkrans 

och aldrig saknats vid någon promotion. Inom de övriga fakulte

terna har utdelningen av ring icke alltid ägt rum. Att den teologiska 

utdelades, t. ex. 1672, framgår av C. W 1eisers tidigare citerade 

Carmina gratulatoria, däri det efter diverse besynnerliga utflykter 

stjärnevärlden heter: 

Extemplo prresul venerandus, jussa capessens 
duxe:nat in templum doctor1em, rite creandum. 
Prremissis focibus, magnä comitante catervä, 
ut sponsus sponsam, ad complexus, oscula hiantem, 
imponens capiti natam bomhyce tiaram, 
annellum digito, & qure cretera sacra supersunt. 
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Om denna äldre rings utseende 'äro v1 utan underrättels.er; 

den nuvarande teo1~giska doktorsringen i Lund har i relief gre

ldska kors omgivna med solstrålar. J.:?en juridiska doktorsringen 

har på ena hälften i relief en lagerkrans, på den andra en ek

lövskrans, i de båda fogarna sanunanbundna med ett korsformat 

band. Den medicinska återger i reHef oregelbundet lagda lager

kvistar med en fogad äskulapistav och en omkring lagerkvistarna 

slingrande JEsculapii orm. Den filosofiska återg·er en lagerkra.J1s. 

LAGERKRANSEN 

Av de övriga insignierna erinrar intet så uppenbart om sam

bandet med ·antiken som lagerkransen. I epilog1en uppmanar Teg

ner promov•endi att icke glömma dess anor, ty 

från Febus stammar han, från ljus·ets gudom, 

och Ek förklarar vackert att den som »s·egerlönen efter den långa 

kampen med det .alltjämt fly.ende, till nya ransträngningar ma

nande idealet skulle erinra om Apol1os strid och seger, Apollos, 

i vars hägn d·en antika uppfattningen ställde ej blott skaldekons

ten, utan all skön konst, allt ädelt vetande». De frånvarm1des 

kransar tillställas dessa antingen per post, ·eller om vederbörande 

vistas i staden genom marskalkar, dem öv·ermarskalken härtill 

uts.er. 

Ett par inslag i själva kransutdelningsceremonfon ha här 

sitt givna rum. 

KRANSFLICKORNA 

De små kransflickorna eller, som de i äldre tid gärna kalla

des, kransbärerskorna, vilka utgöra ett så vackert inslag i de 
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lundensiska p.romotionerna, äro något specifikt för Lund. Någon 

motsvarighet finns varken i Uppsala, Stockholm dler Göteborg. 

Uppgiften om när den vackra seden först kom. i bruk äro mycket 

svävande. En genomgång av källorna visar emellertid, att den är 

åtskilligt äldre än man i vanliga fall antar. J. G. Ek anger t. ,ex. 

som tidigaste datum 1817. 

Den bekante lundaprofessorn Carl Fredrik Fallen har sina 

tidigar,e citerade B1ografiska anteckningar skildrat magisterpl'lo'mo

tionen på 1790-talet. Först i processionen korn akademivakten, 

och därefter följ.de promotor, decanus och pr·omovendi, »bärande 

sina kransar på arrrien». · »De frånvarandes kransrar», fortsät-ter 

Fallen, »bäre_s av en yngling, t. ex. en av professor·ernas .små sö

ner. Men profess,or Sjöborg, såsom promotor antog sin unga dotter 

härtill, och sedan den tiden blev detta nya mod bibehållet. » Att 

de närvarande magistrarna skulle bära sina kransar var ingen 

nyhet, men där,emot var det tidigare praxis att de frånvarallides 

kransar på förhand placerades i katedern (»men absentium kran

sar lägges förut uppe uti stolen» renligt fakultetsbeslut 1/ 12 1719). 

Om den Sjöborgska promotionen 1811 har ,emellertid Fallen 

alldeles missmint sig, när han p.å 1820-talet nedskrev sina biogra

fiska anteckningar. Achatius Kahl so, som alltid har väl r,eda på 

sig, v·et bättre besked. »När Sj.öborg var pr,omotor vid 1811 års 

pr·omotion » heter det, »bidrog hans fyndighet i betydlig mån till 

ökande av aktens högtidlighet. De gamla, nu nästan urmodiga 

_ceremonierna, s,om hos många väcka löj,e, förstod Sjöborg att 

föryngra genom nya, glada då för tillfäl1et passande scener. Bland 

sådana minnas vi ännu ·en, då nio av stadens vackraste småflicfoor, 

Amelie Hamel, \Vilhelmina Faxe, Betty och Carolina Engelhart, 

Erika T ,egman, Laura Lundblad, Lycka Somrnelius, Marie Liljre-

80) Tegner och hans samtida i Lund. 2 tillökade uppi. (1868), s. 55. Sina minnen 
som kransbärerska vid promotionen 1862 har Helesine Ljunggren på ett förtjusande 
sätt skildrat i Två akademiska fester i Lund (Hågkomster och livsintryck. 7. 1926, s. 
84 ff.).-
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'rnlch och Augusta Rosenschöld utsågos av Sjöborg att vid promo

tionshögtidligheten bära rnagisterkransarne. Klädda i vita dräkter, 

med sandaler på fötterna och blomsterkransar på huvudet, beled

sagades de unga sånggudinnorna av ·en ti.oårig, äv·en bekransad 

och vitklädd ApoUo, som bar magisterringarne på sin lyra. Och 

den bildskönaste fullvuxna flicka, som Lund då ägde, mamsell 

Lampa, anförde sina yngre systrar och spridde sitt sken kring 

deras tåg över Lundagård och Lilla torg, genom katedralen, upp 

på parnassen, där de lätta gestalterna som sylfider svävade över 

gudaberget, vilket även v.ar bekransat med blommor och lager. 

Akten var både högtidlig och romantisk. Alla voro högst belåtna 

med Sjöborg ej blott som vanlig promotor utan äv.en som ceremo

nimästare för tillfället.» 

Att det är Kahl, som i detta fall har rätt, bestyrkes av Lunda

tidningen Nytt .och Gammalts referat (1811 nr 26 26/6), som livligt 

understryker det lyckade i den Sjöborgska nyordningen. »Så väl 

vid utgången som vid ankomsten»>, heter det, »börjades pro

cessionen av vitklädda barn, .av vilka en g.os.se på en plateau (= 

bricka) i form av ApoHos lyra bar de gullringar, som vid ceremo

nien nyttjades, och nio små flickor buro de frånvarande magis.t

rars kransar». Ceremonielet är sålunda fullt utbildat 1811. Det är 

inte svårt att se, att det är ApoHo och de nio muserna so1n •av 

Sj,öb.org beretts rum vid den lund·ensiska pro motionshögtidligheten. 

Det låg också nära till hands, ioch det är frestande att anföra en 

gratulationsdikt, i vilken det mytologiska inslaget i den tänkta 

promotionen är precis detsamma som i den verkliga pr,omotionen 

1811, så att man vore frestad att tala om att verkligheten här 

härmat dikten. Det är ingen mindre än Erik Johan St.agnelius, som 

i sin av Fredrik Böök 1924 funna först.lingsdikt, en gratulation 

till sin vid 1805 års promotion tydligen frånvarande informator 

P.er Brusenius skriver: 



Från doktorspromotionen 1943. 

Ach, hvilken lustig syn sig ter! 
En skön och pr.äktig gudaskara 
ifrån Olympen hastar ner 
att snart i Lund tillstädes vara. 
Den första som jag skåda får, 
Apollo är och vid hans sida 
på lätta moln Minerva går 
och nie skönheter i hennes fotspår skr1da. 
Men hastigt stanna de. Apollo gör ,en fråga: 

Säg mig Minerv.a, är det nog 
att vi till Lund directe tåga 
precis som bönder till 'en krog? 
Uppå en värdig man 
på Ölands strand vi böre tänka 
och samme man (tillade han) 
vi böre lagerkransen skänka. 
Ja, låt oss göra det, var straxt Minervas svar, 

• 

47 



48 

och hela hopen sig på Ölands strand nedsänkte, 
och nyss Apollo hos dig var 
och glad ·dig lagerkransen skänkte». 

Om inte mytologiska anspelningar av detta slag voro så van

liga i den akademiska festpoesin - det tala s ideligen om »nio 

systrar », »gröna lagerkransar bundne av nio· vishetsfröknar vid 

det lagerlövade vishetsberget» m. m. sådant - vore man böjd att 

antaga, att det funnits kransflickor med i promotionen redan 

1805 och att Stagnelius i så fall av sin informator eller någon 

annan lundensare fått berättelsen om detta bruk. En annan re

flexion man nästan tvingas att göra är att de Stagneliuska ver

serna, som väl inte blivit obekanta i Lund, hos någon, kanske 

Sjöborg, väckt tanken på att med promotionshögtidligheten för

binda ApoUo med -de nio muserna i mera påtaglig synbar gestalt 

än diktens . Men som sagt, tillsvidare är det icke värt att av den 

Stagneliuska gratulationsdikten draga alltför vittgående slutsatser. 

Vad beträffar ordning.en i pr·ocessionen intogo kransflickorna 

från första början andra rummet efter »akademivakten », som 1877 

fick vika för »studentkårens standar och faoor ». Formuleringen 

om flickornas uppträdande är i de sedan 1840-taLet tryckta »un

derrättelser » om promotionen n ågot varierande. På 1840-talet heter 

d·et: »Tvenne marskalk-er p å ömse sidor o m flickorna, som bära 

kransar», senare »jubelmagistrarnas och de frånvarande magist

rarnas kransar, burna av unga flickor, biträdda av marskalker» 

eller något liknande. Antal.et har efter hand ökats. Att det skett 

redan 1826, -därpå kunde en passus i hyllning-en (av ultimus J . G. 

Billberg) till damerna tyda (se nedan s . 85) , vilket dock inte be

höver syfta enbart på kransflickorna, utan kan avse samtliga 

i högtidligheten deltagand·e damer, som VOJ'IO placerade närmast 

parnassen. 

Även eljest har en liten hyllning till kransflickorna insmugg-



49 

Från doktorspromotionen 1943. 

lats i verserna till damerna. 0 . P. Sturz,en-Becker sjöng sålunda 

till filos.ofie doktorspromotionen 1871: 

Annu igår »de Nio» och Minerva 
oss höllo fängslade i sina nät, 
idag, förlossa.de och frihetsdjärva, 
vi hylla Gratiemi0-s majestät, 
men Gr1ati·er, vilkas anor sig förlora 
i N orikns saga och mytologi! 
- Du Ingeborgs och Nannas systerflora, 
I bloncLa rosor! Vem, om icke I? 

och 1933 apostroferas »de små som bära Apollons lagrar fram » : 

Ni är vårt hopp. Ni får vårt tack. Vi önska 
att ni en gång skall se en sommar grönska 
mer ljus och rik och leende än vår (Sune Genell). 

På senaste åren har antalet kransflickor ofta varit tolv. Det 

är också ett tal, helgat av myten och traditionen. 12 voro Herak-

7 
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les' storverk, 12 djurkr.etsens stjärnor, 12 Israels stammar, 12 

apostlarna ... Men om man inte visste vad som i denna lilla kort

fattade historik anförts om ursprunget till de små kransflickorna, 

skulle man i det nuvarande antald knappast igenkänna de nio 

muserna. Vi förbinda inte så naturligt och självklart, som en 

Tegner och Sjöborg gjorde, Phoebus Apollo .och de nio muserna 

med den högtid, som bildar krönet på studierna inom den fHoso

fiska fakulteten vid vårt universitet, den filosofiska .doktorspromo

tionen. 

Numera utses kransflickorna av övermarskalk.en efter samråd 

med promotor. Till kransflickor bruka tagas dotter av promovend, 

son- eUer .dotterdotter till jubelpromovrend, dotter av ·eHer annan 

avkomling av nuvarand·e eller förutvarande lärare inrom fakulteten, 

dotter av annan universitetet tillhörande eller närstående filosofie 

doktor, som avlidit men ·eljest vid ifrågavarande pr.omotion skulle 

mottagit jubelkrans·en <eller slutligen dotter av marskalk. Endast 

om tillräckligt antal icke på detta sätt kan erhållas, böra flickor 

foån andra fakulteter anlitas. Helst böra de vara i åldern 4--8 år, 

icke under tr·e och ·ej gärna .över tio. För att kunna gå parvis i 

promotionen, böra de väljas i jämna par och helst vara jämnstora 

inom paren. Klädseln är helt vit med midjeskärp av vita sidenband, 

vita strumpor och myrtenkrans på håret. Till att ha uppsikt över 

kransflickorna utses flickmarskalkar, som i god tid om morgonen 

före akten avhä;m.ta dessa i vagn och till deras nöje och under

hållning medföra ·en lämplig kvantitet konfekt. Kransarna bäras 

på med vita sidenband klädda stavar parvis av kransflickorna och 

placeras på ·ett bord bakom promotor. Äv·en med kransflickorna 

har generalrepetition brukat anställas. 
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KANON SALUTEN 

Innan kanonsalut korn till användning vid promotionerna i 

Lund, första gången 1820, skedde kranspåsättnjngen under trurn

petskall; så t. ex. 1790 enligt Fallens ovan flera gånger citerade 

berättelse. Antalet skott ha sedan växlat. Vid 1853 års pl'omotion 

Lossades för pr.omotor 4, för jubelmagistrarna 2, för primus 3, 

för de övriga promovenill 1, utom för ultimus, som fick 2 skott 31 . 

Under de senaste årtiondena ha Lossats 2 skott och givits dubbel 

fanfar för promotor och jubeldoktorer och 1 skott och: enkel fanfar 

för prornovendi och hedersdoktor,er. Ibland har man ifrågasatt 

att indraga kanonsaluten; så 1845, då man diskuterade promo

tionens vara eller icke vara, varom längre fram (s. 70). 

DIPLOMET 

Doktorsdiplomen trycktes på 1600- och 1700-talen antingen på 

papper eller pergament, sannolikt <efter priornovendis egen önskan; 

på 1700- och början av 1800-talet förekommer äv,en, särskilt inom 

filosofiska fakulteten, diplom på vit sjdenatlas. För teologie dok

torer efter kungl. utnämning tryckas diplomen på vitt siden. Ge

nom kungl. för.ordning 1748 stadgades, att »vid akademierne böra 

p,å stämplat papper skrivas doktorsbr,ev in theo1ogfa till åtta da

ler, in jur·e sex daler, in rneillcina sex dåler, in phi1os·ophia, eHer 

så kallade magisterbrev fyra daler silv: mynt, och böra alla som 

taga gr.adurn, sådane brev utlösa vid tjugo dalers silv: mynts bö

ter» 32• Under tidernas Lopp har naturligtvis sedan dennaavgiftväx-

81 ) Det akademiska Lund vid 1800-talets mitt. Abraham Rundbäcks Lundaminnen. 
Utg. av H. Pleijel. Lund 1944, s. 42. Skrifter utg. av Fören. Det gamla Lund. 26.) 

32) Kongl. maj:ts nådiga förordning angående stämplat papper u /1 1748 § 10. 



52 

lat; 1824 bestämdes, att kostnaden för de högre fakulteterna skuUe 

vara 4: 24 sk. och för den fi1osofiska 2: 12, men för doktors- eller 

magisterbrev som utan prov utfärdas, fördubb1as avgiften. De vid

hängande sidenbandens färg ha växlat inom de olika fakulteterna: 

inom den teologiska torde de i äldre tid ha varit svarta, inom 

den medicinska gröna, och inom den fi1osofiska torde både svart, 

himmelsblå, purpur och vit färg ha förekommit. Utan undantag 

fram till våra dagar har latinet kommit till användning i något 

växlande formuleringar i dipl,omen, som tillförsäkra promov·en

den »omnibus juribus, titulis, comrnodis ac privilegiis », alla de 

rättigheter och privilegier, som åtfölja den akademiska graden. 

DOKTORS- OCH MAGISTERFRAGAN 

Efter det promovendi blivit förklarade för doktorer -- r'esp. 

magistrar - skulle promotor, senare 1en fakultetens adjunkt eller 

en liten gosse, som i förbigående anmärkt aldrig tycks ha full

gjort detta uppdrag, men som man kansk,e i en annan funktion 

kan spåra i den lille kransbärande goss•en omkring sek,elskiftet 

1800, framställa den s. k. doktors- eller magisterfr.ågan. Denna, 

s-om alltid var a~attad på latin och besvarades på sam:ma språk, 

hadie givetvis till syfte att vid promotionen för en större allmänhet 

ge ett prov på promovendernas snille. Huru det gick till vid detta 

sniUeprov kan man få en för.eställning 1om av den berättels.e, som 

primus vid 1757 års promotion, Carl Nyren, lämnat: »Fem dagar 

för.e promotionen kom jag till Lund, och s-oon pr.osten magister 

Sommar, vilken skulle framställa magisterfrågan, icke var i sta

den utan ute vid sitt prebendepastor.at Stävie och Lackalänga, 

reste jag till honom för att få k,ommunikati.on av samma fråga, så 

lydande: An selectus ingeniorum publicus, ad peculiar,es scien

tias et artes discendas, quibus juv·entus aptior et maturior ad 



r 

• 

LECTORI BENEVOLO 

ARVIDUS. M.OLLER 
Jut. Nat & Gent ·u & Moral. Prof. Ord. 

S. P. D. 

uamvis Philof ophia in fe fatis fit an1abilis, nec alös lenociniis 
opus habeac, ramen quia pulcritudo ejus non magis pigris oculis pcrfpicitur, ~ polfcs~ 
lio ejus fine labore acquiritur, ab hominibus t3nquam igootum & !Jboriofum boailra planc ncgligcrccur, nifi illos propofiris przmiis 
in amorem ejus alliciendos cffc , prudcmiorcs momliurn confulcum duxill'enr. Przmium autcm cum nullum Divim: huk: virruti 

convcnicndus, acque m3gnis crcdisquc Joimi$ d1gnius lit , (jLlJm' honor, ingcnuJs, fcicndas efficaciffimc promorum ivcrunc Rcnunpublicanim Mo-
dcracorcs, quando llrcnu1s Philofophiz Culcoribus canco illuftnores llacucrunc honorum przrogaåvas, quamo majora c:ommoda & ornamcnia ClC 
fiudiis Philofophicis in cocam civtmcm , omoiJquc vic,i: inföcur:i rcdund:!re, expcrientia cdotli pcrfpcxcrunt 'Talibus gloriz ffimlllis nc c~ 
Svccica juvcmus, Gloriofillimi Sveci;c REGES providcrunr, qui in Suis Academiis, 3dcoque in alma hac: nofira CAROLINA honorum P,us mu. 
nificcnci!limc coofirmJrunt, uc apud nos non modo rcdC' ambiancur, !Cd cciam publica aultoricatc conferantur: qucmadmodum, Divina afpiraatc 
Gratia, nunc dic X. Junii, anni infrJ fcripci , f11b aufpiciis AUGUSTISSIMI SVECltE REGIS, FRID ERI Cl, Yeniam indulgcmc CaLSJSSl.
MO·C OMITE , CAROLO GYLLENBORG, REGto , Rm:iQ!IESE:-iuoR1; .ATq;Ac.\DEMl4 CilOl..IN& CANc:ILLAIJ<>Excw.ernssDU>, Rf" 

· dorc Magnifico, S.S. Thcol Doet. & Profdf. HENRICO BENZELIO, viccs Procanccll.arii obcuntc, ex dc:ac:to Ampliffimz Faculcatis Philofo.
phicz, cjusque Dcc.ani, KIUAN1 STOB.;@, Med. Dod. & Archiatri Regi i, atquc Hilloriarum Profdl'oria Cclcberrimi, per me LV. V iris, c:ruditio
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varm munera m societate rite obeunda r·edditur, cum fructu et 

successu optato possit institui? 33 Denna fråga hade pros<ten Som-
• 

mar med många apparenta skäl nekat; men jag som kände Con-

sistorii academici handlingar och visste, att det var icke allenast 

kanslerns utan ock konungens och rådets vilje, att ett sådant 

snilleval, som här omtalas, skulle vid Lund anställas, via:r~över en 

vidlöftig ventilation några år förut förelupit i Consistorio, där 

saken in utramque partem [= för och emot] varit dispuiterad, allt 

som ledamöterna voro mer eller mindr·e hågade för arbete el1er 

ville undvika detta nya besvär, jag företog mig att bejaka frågan 

och begärde fördenskull tillträde till arkivet att där ur den vid

löftiga akten och protokollerne utsöka alla de skäl som v;oro för 

saken, vilka jag ex.ageverade med all den styrka jag ägde; och' dag1en 

före promotionsdagen, då aHe närvarande promovendi skuHe sam

las först hos decanus att överlägga om festiviteterna och sedan 

hos promotor att taga nödiga underrättelser, hade jag redan mitt 

svar färdigt, dock utan att visa det åt någon» 34. 

I regel var d·et promotor, som bestä:mde om doktors- och 

magisterfr.ågorna, •och fakulteten för,eskrev det sätt på vilken de 

borde framställas och av primus besvaras. När Tegner promovre

rades 1802 och då var primus, framställdes som magisterfråga, 

huruvida man kunde hoppas, att vetenskaper och vitterhet skulle 

göra större framsteg under 1800-taLet än som skett under före

gående århundrade. Fakulteten hade bestämt, ratt frågan efter van

ligheten skulle av den frågande nekande behandlas och av den 

svarande jakande. 

I enlighet härmed utvecklade också Tegner den nya tidens 

38
) "Om det är möjligt att ett allmänt snilleval till de vetenskapers och konsters 

lärande, varigenom landsens ungdom göres mera skicklig och mogen till varjehanda 
sysslors förrättande i det borgerliga samhället, kan med nytta och Önskelig framgång 
anställas." En utförlig redogörelse för frågans behandling ges i Lärda tidningar 1757 
nr 68. 

84) C. Nyren, Charakters skildringar och minnen (1836), s. 117 . 

• 
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strävanden och förhoppningar och vederlade punkt för punkt frå

geframställarens mening. Vid ·en senar.e promotion, 1808, hade 

Tiegner att såsom adjunkt framställa magisterfrågan, som då gäll

de, »huruvida man med rätta påstår att de sköna lwnsterna icke 

mindre än de allvarsamma vetenskaperna bidraga till människans 

fulländade odling», vilken fråga av Tegner besvarades nekande. 

Manuskriptet finns bevarat både på latin och i sv·ensk förlaga. 

Men ·efter alla invändningar uttryckte Tegner i slutet ·av frågan 

förh:Oppningren, att det sanna roch sköna s kall kunna ingå med det 

goda i en högr·e förening. Dessa skulle nu finna en försvarare på 

Parnassen och i en elegant komplimang till pl'omovenderna skyn

dar Tegner sig »att sluta med invändningar mot deras värde,, 

vilka •exemplet för dagen bäst och säkrast vederlägger» 35, 

85
) T egners svar på magisterfrågan 1802 är tryckt i Filosofiska och estetiska skrifter. 

Utg. av A. Nilsson och B. Möller (1913), s. 428 ff. och magisterfrågan 1808 ibid. 
s. 164 ff. 
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Emellertid framställdes under förra hälften av 1800-talet vä

gande invändningar mot doktors- och magisterfråg;ans bibehållande 

vid promot~onerna. Det ansågs att frågan kom för sent, »då de, 

till vilka den ställes, redan stå på parnassens sluttning med kran

sarne på armen och visse, att, svaret må utfalla huru som helst, 

så skall dock kransen sättas på deras huvud, - och ännu mera 

förs,ent, sedan kransen redan är påsatt» :i t:. 

Det ritual, varmed insignierna öv,erräckas åt doktorerna inom 

de olika fakulteterna har, med 'obetydliga ändringar, vid de 

s'enaste årens promotioner haft följande formuleringar: 

.Teologie doktorer: 

Sal ve, doctissime licentiate ! 

Accipe pileum, gradus theoLogici insigne ! 

Ecce annulus, sinoerae fi:dei pignrus ! 

En dip1oma, doctrinae virtutisque testimonium! 

V a1e, prreclarissime doctor ! 37) 

Juris .dokt0:11er: 

Sal ve, doctissime licentiate ! 

Rune accipe piLeum, honesti felicisque laboris praemium ! 

Ecce annulus, sincerae virtutisque testimonium ! 

En dip1oma, doctrinae virtutisque testimonium! 

V ale, pr.aeclarissime doctor ! 

Medicine doktorer: 

Salve doctis.sime lioentiate! 

Accipe pileum (signum libertatis nunc cum max1me laetae ct 

carae)! 

86
) J. G. Ek, Nord. univ.-tidskr. Årg. 3 (1857): H. 2, s. 17 f. 

8 7
) Var hälsad höglärde licentiat! Mottag hatten, tecknet på den teologiska graden 

Se här ringen, underpanten på en renhjärtad trohet! Se här diplomet, vittnesbördet 
om lärdom och dygd! Farväl, vittberömde doktor! - I formuläret för medicine dok
torer ha de inom parentes satta orden ibland uteslutits . 
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Accipe annulum (aureum, signum dignitatis ac pignus fidei) ! 

Accipe dip1oma (testimonium honorum et privHegiorum) ! 

Vale, praeclarissirne medicinae doctor ! 

Filosofie .d-0ktorer: 

Sal ve, doctissime licentiate ! 

Hane accipe lauream, honesti felicisque lahoris praemium ! 

Ecce annulus, sincerae fidei · pignus ! 

· En diploma, doctrinae virtutisque testimonium ! 

V ale, praeclarissime doctor ! 

.JUBEL D 0 K T 0 R ER 0 C H JUBEL MAG IS T RAR 

I Uppsala hade man redan vid promotionen 1812 åt fem jubel

magistrar givit jubel.kransen. I Lund var man icke benägen att 

genast tillägna sig bruket. Först 1817 infördes det här, samtidigt 

som promotionen flyttades från koret till själva kyrkan och fakul

teten skaffat sig en egen parnass. T 'egner, som var fakultetens 

dekanus skämtar som vanligt privat litet vanvör,digt öv·er föränd

ringen i brev 1817 1/ 6 till C. P. Hagberg (Saml. skr. 3, s. 310): 

»Våra kandidater äro endast 29, men där.emot tänka vi pr.omovera 

15 juhehnagistrar. Det ski:µl bli intressant att se ålder.domen och 

barndomen på ·en och samma parnass.» Men i tjänsten tog han 

safoen allvarligare .och uppsatte i koncept följande elegant for

mulerade bjudningsbrev till de kvarlevande magistrarna från 1766 

års promotion: 

»Vid föreståend·e magister-promotion ärnar Filosofiska fakul

teten i Lund att så väl till ett V·edermäle av sin aktning~ för åldriga 

förtjänster som till högtidlighetens ökand·e ånyo utdela lagerkran

sen åt de ännu levande herrar och män, som för 51 år sedan vid 

denna Kongl. akademien •erhållit filoS<ofiska graden. Då Tit[ulus] 

8 
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befinner sig ibland dessas antal, har fakulteten härmedelst äran 

att underrätta om detta sitt beslut med tillkännagivande, att p110-

motionen anställes den 22 instundande juni och att fakulteten med 

synnerlig fägnad skulle se, om omständigheterna tillåto Tit. att 

med sin personliga närvaro hedra :akten.>> (I ungefär liknande 

vändningar ha sedermera jubelpromovend.i brukat inbj1Udas.) När 

T egner själv blev promotor 1820 lade han synnerligen stor vikt 

vid jubelmagistrarnas promotion, och i epilogen bjuder han som 

bekant de nyinvigde att »efter den femtioåra striden» fira »guld

bröllopsfesten med sanningen» 1och hälsar .dem: 

»Välkomna då, i silverhårade, 
I Febi svaner, o ! välkomna åter 
till samma tempel som idag .er rym1n:er, 
till samma lager ej förvissnad än, 
men blott ett halft århundrade mer mogen». 

25-ARSJUB ILERAND E 

Vid flera tillfällen har 25-årsrninnet av promotionen firats. 

Ett förslag framställdes sålunda 1869 att fira detta, och med an

ledning av ~n utsänd inbjudan samlades 31 deltagare till en hög

tidsf.est på Akademiska föreningen . . Middag intogs på stadshuset, 

där 1844 års doktorsmiddag hållits; vid varje kuv·ert Låg en frisk 

lagerkrans. 1893 samlades också talrika doktorer från den stora 

promotionen vid universitetets 200-års jubileum 1868. Allmänt ha 

dock aldrig dessa privat anordnade minnes:foster .slagit igenom 

utan blivit mera tillfälliga episoder. 

HEDERSDOKTORER 

I äldre tider utdelades värdigheten av doktorer honoris causa 

mycket sparsamt och i regel .endast vid jubileer och andra stöme 
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festligheter. Sålunda kreerades vid univ,ersitets första sekularfest 

1768 ·ett stort antal hedersdoktover inom de tre högre fakulteterna och 

inom den filosofiska ·en m ä,ngd heder.smagistrar. I den förteckning 

öv.er promoti inom ,den S<enare fakultetel), som åtföljde pvomotions

programmet, göres en bestämd skillnad mellan »sacrae regiae ma

jestatis gratia speciali promoti», av särskild kunglig nåd promo

v.erade, och »ordinarii », .efter avlagda prov pl'lomoverade. Även vid 

univ,ersitetets andra sekularfest 1868 promov1erad·es inom alla fakul

teterna dt stort antal hedersdoktor.er. Sedermera ha, sås.om fram

går av tabellerna (dock ej angivna för den filosofiska fakulteten), 

heders-doktoraten något mindre frikostigt utdelats. 

PROMOTIONSDRÄKT 

I äldre tider synes man icke haft någon enhetlig klädsel utan 

ekiperat sig ·efter råd och lägenhet. Herman Schröder uppger så

lunda, att vid promotionen 1706 »hans kappa var av sidentyg, 

fodrat med sammet» 38, och Carl Nyren, att han 1757 var »s.å 

hederligen ·ekiperad som någon förmögnare yngling kunde vara» 3!l , 

Till prornotionsdräkten hörde under alla omständigheter värja; 

den bars ännu i slutet av 1800-talet. Den nämnde Nyren r.este• 

enkom till Göteborg för att köpa sig en sådan, men fick en silver

värja till skänks av August Alströmer. Sedan Gustav III infört 

den svenska dräkten, var denna prornotionsdräkt 40, men i motsats 

till vad fallet var i Uppsala, där d·en bars långt in på 1830-talet 

och avlystes först efter en långvarig oppiosition 41, var den bort

lagd i Lund redan 1811. Kahl, som alltid är väl underrättad, 

88) Herman Schröders levernesbeskrivning. Utg. av H. Pleijel (1940), s. 43. 
89 ) C. Nyren, Charakters skildringar och minnen (1836), s. 117. 
' 0) E. L. Backman, Doktorspromotioner i Uppsala förr och nu (1927), s. 56 ff. och 

där anförda litteratur. 
") Eva Bergman, Den nationella dräkten ( 1938).· (Nord . museets handlingar. 8.) 
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skriv,er nämligen om detta års magisterpromotion på tal om ultimus, 

att »klädd efter d,en tidens bruk i svart frack (jacka och kappa 

voro då redan urmodiga), med pudrad hj·ässe, värja vid sidan, i 

skor och svarta silkesstrumpor hälsade Bergqvist från parnassen 

den sköna skara, som bekransad·e dess höjder» 42• Ett arv från 

den svenska dräkten är det röda sidenband, som marskalkerna 

alltjämt bära vid promotionerna i Lund. Bar universitetet och 

studenterna sorg.dräkt, när proilllOtion inträffade, avlad,es denna 

för dag1en; så t. ,ex. 1844 med anledning av Karl XIV :s frånfälle. 

BöN OCH TACKSÄGELSE 

Enligt konstitutionerna skulle promotionshögtidligheterna av

slutas med tacksäg,else. Ett prov på ·en sådan puomotionsbön av 

hospitalspastorn P. Malmström har bevarats i Lunds vVeckoblad 

(1775 nr 26): 

»O, Du allvis·e Gud!, all visdoms och kunskaps outsäge

liga källa, som icke allenast befallt, att vi dig om vishet och 

förstånd anropa skola, utan ock av nåder förunt vårt kära fäder

nesland jämte din gudomeliga vishet ,allehanda beröm;meliga veten

skaper och fria konster, vilka såsom små ljus alltid pläga följa 

efter det stora evangelii ljus. Vi tacke dig av alla krafter för 1en 

sådan välgärning och berömma din godhet. Vi prise ock den väl

signelse, med vilken du behagat anse detta vårt visdomssäte, den 

Karolinska akademien, och låtit henne vara en fruktsam rnoder, 

som tid efter annan kunde föda sådana söner, genom vilka ditt 

namns ära, församlingens uppbyggelse och fäde:neslandets välfärd 

kan befrämjas. Av samma din välsignelse se vi ock på denna da

gen ·ett antal av sådane unga män, som genom flit och Ö·vning uti 

42
) A. Kahl, Tegner och hans samtida i Lund . 2 uppi. 1868, s. 56. 
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varjehande lovliga vetenskaper gjort sig värdige till att lära och 

undervisa andra. 

Helga, 0 Herre!, d,enne ·deras undfångna nya heder och avböj 

alla köttsliga tankar och avsikter, som kunna hindra dem ifrån 

det rätta ändamålet att endast uti allt för,etagande söka din ära; 

och giv ·dem ytterligare lycka till -0.eras lovliga övningar, varigenom 

de skola bekväme varda till din församlings och fäderneslandets 

tjänst, men bevara dem nådeligen, att de icke tänk·a, tala eller 

lära något, som strider ·emot den himmelska visheten. Giv dem nåd, 

o Herr.e !, att de så anställa hela deras vandel på jordene, att de 

omsider måge krönas med ärones oförvanskeliga krona i Himmelen. 

Uppehåll även väl, o Gud!, med dine råd akademiens kansler, 

att han alltid bidrager det, som befrämjar akad,emiens uppkomst, 

flor och förmån. 

Förlän dess prokansler nådene till att befordra din ära, för

samlingens och akad,emi.ens nytta! 

Välsigna akademiens rektor, att han må sitt ämbete väl förs.tå 

och förvalta! Låt din visdoms anda vila öv•er samtelige profossio

rerne, att de bygga alla deras undervisningar på den rätta grunden 

och aldrig förgäta ·det egenteliga ändamålet! 

Giv ock den studerande ungd·omen nåd till att tillväxa såsom 

uti ålder alltså ock uti nåde och visd•om.; men undfly allt bedrägeri 

och förförelse· och efterfölja alla goda ex.empel och såled.es tjäna 

dig i ,en sann fruktan och .det allmänna bästa i en god avsikt! 

Allt detta ville och täckes du, vår nådige Gud, höra och göra 

för Jesu Kristi skull! Amen.» 

Vid några tillfällen, från 1835, talas det om formliga predik

ningar; en berömd sådan av Thomander är tryckt 43. Bönförrättare, 

vartill vanligen någon vid universitetet anställd prästman väljes, 

utses av promotor. 

43
) Predikan hållen vid magisterpromotionen i Lund midsommaraftonen 1835. Ämne : 

Kunskapens företräden och faror. Lund 1835. (Omtr. Skrifter. 1. 1878). 



62 

DOKTORSMIDDAGEN 

Om doktorsmiddagen stadgade konstitutionerna: 

Efter promotionens slut skall promotor ,eUer någon .annan ak

tad man, som av de promov·erade blivit utsedd till värd, bjuda till 

måltid kanslern, om han är närvarand·e, prokanslern, rektor, pr.o

fossorerna, räntmästaren och akademisekreterar1en sa'Int dessutom 

rector scholae, fakultetens adjunkter och &tadsför.samling:ens präs

ter. Var och en av de promoverade får äv1en bjuda •en person, med 

det villkor, att han för honom betalar sex mark. Om pl'lomotor eller 

värden tillstädjer f1era att komma skall han böta, sås·om om r 1ek

torsmåltiden stadgat är [för varje otillåten gäst sex marker]. Till 

samma straff skall han vara förfaUen, om han dagen efter anställer 

gästabud. I de högre fakulteterna skall ,det stå alla kandidaterna 

fritt att på samma villkor bjuda f1era med värdens tillstånd 4-1. 

Hur allvarligt dessa bestämmelser om måltiden togos fram

går på må,nga ställen .av protokoll och handlingar. Den 13/ 1 1688 

förmanade filosofiska fakulteten närvarande kandidater att göra 

nödig anstalt om promotionsmåltiden. Av de 50 daler, som kandi

daterna överenskommit om att erlägga till promotionen, föreslQg 

fakulteten, att 30 skulle anslås till måltid och de övriga 20 till 

-»andra necessarios sumptus » 45. 

Ett intermezzo från långt senare tid visar, hur strängt efter 

orden man tillämpade konstitutionernas föreskrift om middag i 

promotors ~ller annan hederlig värds hus. Vid 1800 års medicine 

doktorspromotion uppstod tvist om arvod.et for musik·en (se s. 66) 

och härvid gjord·es också anmärkning på utgifterna för middagen. 

Promotor, professor Barfoth framhöll, att då ingen av pr.omov1endi 

vo110 i staden närvarande före promotionen och dessa tydligen ta-

") Lunds akademis constitutioner .. . utg. av F. Schrevelius (1832), s. 97 f. 
" ) Fil. fak. arkiv. Ser A. I. Protokoll 1682- 97, s. 167. 
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git för _giv·et, att nu som tillförne fakulteten därom föranstaltade, 

hade professor Barfoth låtit besörja denna måltids anställande j 

sitt hus. Visserligen skedde detta icke med tank·e på att hans 

kostnader skulle ·ersättas men som promotionsavgifterna funnos 

tillräckliga och han för egen del saknade all enskild förbindelse 

till frikostighet emot de promov.erade doktorer, så uppfördes för 

middagen 65 Rdr bland promotionsavgifterna. Enligt kanslerns be

slut skulle emellertid denna summa vara i ber.eds.kap att avläm

nas, »emedan den icke grundar sig på föregånget kontrakt, varmed 

den efter föreskrift bort dokumenteras » 46 • 

Vid någon promotion har det hänt, att den gemensamma mid

dagen uteblivit, emedan man icke kunnat överenskomma där.om. 

Carl Nyren berättar sålunda från 1757 års promotion, att »som 

ingen överenskommelse träffades angående den tilltänkta kolla

tionen, gjorde jag en liten kollation för min egen räkning och bjöd 

'
6

) LUA. Kansl. Ser. A I. Nr 99. Cons. maj. renov. prot. 1801-02, s. 33 f. 
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därtill promotor och dekanus jämte några andra vänner», och 

tillägger han med sin sedvanliga belåtenhet, »dem jag med renskt 

vin och konfekt trakterade långt in på natten » 4 7. 

I samförståndets tecken sked·de däremot doktorsmiddagen 

1856, från vilken Eks vackra skildring må anföras: 

»Följde så middagen, arrang·erad av promoti på Akademiska 

föreningens solennitetssal för omkring 300 personer, en festmåltidJ 

som utgör kulminationspunkten i promotionsdagens fröjd . Under 

festen i kyrkan hava visserligen föräldrar och anhöriga med sitt 

deltagande, men likväl blott såsom åskådare, följt förhandlingens 

gång; här äro fäder och bröder i egentlig mening deltagare i hand

lingen, såsom lagerkrönte sonens och brodrens gäster. Även damer 

hade infunnit sig, för att från galleriet vara vittnen till en stäm

ning, som blott vart tredje år återkommer, till en måltid, som skulle 

vara lång, om den icke genom mycken rörlighet och många små 

muntra ·eller vänskapliga påhitt under formen av så kallade tryck

ning.ar förkortades. Även av skånsk allmoge, besläktad med en 

och annan pvomoti, såsom deltagare i måltiden, ett antal repr,e

sentanter» 48, 

På 1800-talet har middagen hållits på olika ställen. Några 

gånger, t. ex. 1817 och 1820, hölls den i domkapitlets stora ses

sionsrum, 1826 på Malms källare, på 1840- och 1850-tat.en omväx

lande på Stadshuset och Akademiska föreningens stora sal, som 

därefter blivit traditionell lokal. Så länge gamla botaniska träd

gårci.en med oran.gerirummen funnos kvar, plägade man där intaga 

kaffe och förfriskningar. 

" ) C. Nyren, Charakters skildringar och minnen (1836), s. l18. 
4 8

) [J. G. Ek,] Blick på den svenska magistergraden och berättelse om promotionen 
i Lund den 31 maj 1856. Lund 1856, s. 22. 
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PROMOTIONSBAL 

På middagen följde åtminstone från slutet av 1700-talet pro

motionsbal, som hölls på olika ställen, ibland i bislwpshuset, så 

t. 'ElX. 1805, S·enare hos \\lengberg och efter tillkomsten av Akade

miska föreningens hus på stora salen där. Det anfördes emellertid 

tid refter annan, att balen på rett icke önskvärt sätt avbröt det ge

mytliga samkväm, som följer och bör följa på en promotionsmiddag 

och att långt ifrån alla promovendi vor-0 roade av dans eller ägde 

anhöriga, som önskade deltaga i ·en bal. Sista promotionsbalen 

hölls 1897. 

KOSTNADERNA 

Efterräkningarna kommo slutligen i form av gäld.ande av kost

naderna för promotion. I äldsta tider hade promJOtor att svara för 

räkenskaperna, senare omhänderhades dre av ultimus.. Så längre 

ultimus utsågs, ålåg det nämligen honom att i samråd med sina 

medpromovendi svara för vad Sl()m från promovendis sida borde 

åtgöras vid promotionen och att också handhava ekonomien. På 

senare tid ha ultimus' åliggande i detta hänseende ombesörjts av 

övermarskalken, som med biträde av ett växlrande antal marskal

ker sörjer för ordning, kransar,. middag o. s. v. Ett par epis-od1er, 

som visa kostnadernas storlek, kunna här anföras. 

Bland utgifterna för promotionen utgjorde i äldre tider av

giften till promotor en ganska betydande post. Konstitutionerna 

(s. 99) stadgade, att »till promotor för dess besvär vid själva 

promotionsakten skall var och en filosofie magister giva uti he

dersskänk sex daler; men i de högre fakulteterna giva de promo

verade tillsamman sextio daler»'. Samtidigt föreskr,evs, att »de-

9 
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kanus och promotor skola så jämka alla utgifter till promiotionen 

och måltiderna, att hela kostnaden för ·en filosofie kandidat icke 

kolllllller att överstiga ·en summa av tr·ettio- daler, i de övriga fa

kulteterna ett hundra femtio eller, om .en enda promov·eras, två

hundra tjugo fem» 49 . 

En segsliten, tidigare omnämnd (sid. 62) tvist om utbetalande 

av arvodet för musiken till kapelldirektören \Venster vid medi

cinska doktorspr.omotionen 1800 har föranlett, att räkningarna för 

det gemensamma sammanskottet till promoti.onen blivit bevara.de, 

till och med till varierande belopp. Promotor Barfoth specificerar 

för$ta gången 50 inkomster och utgifter sålunda: 

Debet. 

Emottagit promotionsavgift (: 25 RDr pro persona:) 

av 18 prornovendi 

Prornotionsav;giften för doctorerne Sönnerberg och 

Kjerner (av vilka den förr·e blivit antagen till gra

tist ·och den senare för sina fattiga villkor ännu ·ej 

kunnat betala) skall enligt Hans Excellens Kans

lerns befallning av fakulte ten erläggas med 

Kredit. 

1 :o Enligt författningarne: 

Till biblioteket för 20 promoverade doktorer 

Till änkekassan för d :o 

480: --

50:-

80: -

40: -

49) En egendomlig avgift, vars författningsenliga grunder här icke undersökts, ut

togs i äldre tid från i Lund kreerade teologie doktorer. Större akademiska konsi

storiet anhöll nämligen 1792 17 /11 § 2 om befrielse från den avgift, som enligt författ

ningarna utgingo till Uppsala universitetsbibliotek och att den hädanefter i stället 

skulle tillfalla Lunds universitetsbibliotek. 
50) LUA. Kansl. Ser. A I. Nr 99. Cons. maj. renov. prot. 1801 -02, s. 35 f. -

Summan på promotionsavgifterna anges verkligen till 480 : -, ehuru den bort vara 

450: - . 



Charta-Sigillata till doktorsbreven 

Middagsmåltiden 

2 :o Enligt vanlig praxis : 

Promotors honorarium a 3 RDr pro persona (uti fi1oso

fiska fakulteten får promotor 2 RDr pro persona 

av minst 40 kandidate r) 

Notariens arvode 

För parnassens klädsel 

P·ed·el1erne 

V akt och ringare 

Prästen som gjorde bön 

Klockaren och dess dräng 

Snickar·en 

Boktryckaren 

Bokbindaren 

Musik•en 

Orgeltramparen 

Nattvakten i kyrkan 

Till assernblen (enligt herr doktor Sönnerbergs för

ordnande) 

3:o tillkomne utgifter: 

Ytterligare för parnassens klädsel, enligt Hans Excel

lens Kanslerns befallning 

1 Ytterligare för musiken 

67 

30: 2: 11 51 

65: - 52 

60: -

20:-

12:-

10:~ 

5:-

6:--

2:24 

5:-

33:29 

5:23 

20:

-:16: -

-:16: -

20:-

21: 16 -

13: 16 --

Summa RDr 449: 46: 11 

1784 anslogo magistrarna vid .sammanträde till r ·eg1erande av 

sina utgifter 100 dlr srnt ·eller 16 rdlr 32 sk. specie till utdelning 

6 1) Härom se ovan s. 51 . 
'

2
) Härom se ovan s. 62. 
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till de fattige i Lund. Utdelningen verkställdes av rektor magnificus 

.och några av professorerna, däribland promotor, »efter bästa vett 

och samvete », och Lunds \ iVeckobla.d (nr 26) prisar i höga ton

arter »her11ar magistrarna, som vid detta för dem glada tillfället 

ihågkorn'mit de fattiga med så ansenlig nåde-gåva till någ.on hjälp 

uti deras sv.åra och beklagansvärda tillstånd ». Vid ett annat till

fälle, magisterpromotionen 1826, insarolad·es vid middagen till »gre

kernas förmån inom en halv timma nära 300 rdr b :oo ». 

SÄRSKILDA EPISODER 

Vid några promotioner i Lund ha avvikelser i det eljest nog

grant bestämda ritualet gjorts, s·om här icke alldeles böra förbi

gås. Det mest berömda tillfället är Oehlenschlägers Lagerkröning 

vid filosofie magisterpromotionen 1829, då prokansler, biskop Vil

helm Faxe, genom sin vistelse vid riksdagen var förhindrad när

vara. Univ•ersitetets kansler, kronprins Oskar, uppdrog då åt Teg

ner, som vid tillfället var på besök i Skåne, att vid promotionen 

utd:ela venia prornovendi. Kort före promotionen hade också Oeh

lenschläger kommit till Lund och var närvarande vid promotionen. 

I de vackra verser (Saml. skr. 6: 41 ff.), v:al'med Tegner hälsade 

de blivande rnagist11arna, vände han sig till promotor, professor 

J. A. Engeström, med de berömda orden: 

Innan du börjar likväl din lagerfördelning, så skänk mig 
·en, den är icke för mig, men i en vill jag 1adla dem alla. 
Skaldernas Adam är här, den nordiske sångarekungen, 
tronarvingen i diktningens värld, ty tronen är Götes. 

Söndringens tid är förbi, (och hon borde ej funnits i Andans 
fria, oändliga värl.d) och besläktade toner som klinga · 
Sundet utöver förtjusa oss nu, och synnerligt dina. 
Därföre Svea dig bjuder 1en krans, jag för.er dess talan: 
tag den av broderlig hand och bär den till minne av dagen, 
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och under det Tegner uppläste den sista av dessa verser s•atte han 

under pukors och trumpeters ljud och kanoners dån den gröna 

kransen på Oehlenschlägers hjässa 53. 

Ett annat intermezzo i promotionens sedvanliga gång inträf

fade vid jubelfesten 1868. Ärkebiskop Reuterdahl skuHe den 29i5 

promoveras till filosofie jubeldoktor. Då han emellertid måste 

resa tillbaka till Stockholm redan den 28 på kväl1en, uppträdde 

filosofiska fakultetens p11omotor, professor Nyblaeus, innan juris 

doktorspromotionen skulle ske, och anhöll av univ·ersitetska:nslern 

om tillstånd att redan nu få tilldela ärkebiskopen jubelkrans:en, 

som han först följande dag bort mottaga. Denna anhållan bevilja

d.es, »och nu sattes på den vördnadsvärde åldringens huvud den 

grönskande symbolen på ett åt vetenskapen helgat långt liv» 54• 

Prins Oskars (Oskar Il:s) lagerkröning vid samma tillfälle skedde 

icke ·efter något förut uppgjort pr·ogram, utan iden uppkom först, 

sedan man samlats uppe på parnassen 55. 

KRITIKEN MOT PROMOTIONS

FESTLIGHETERNA 

I stockholmspressen, som i senare hälften av 1700-tal•et gärna 

stämplade de svenska univ·ersitet.en som småstadsaktigt efterblivna 

och löjliga, blevo också tid efter annan doktorsp11omotionerna ut

satta för kritik. Men även vid universiteten själva ansåg man, att 

mycket i de gamla ceremonierna var otids·enligt; delvis be11odde 

detta på bristande insikt om dessa ceremoniers ursprungliga me-

08
) Om denna promotion se E. Wrangel, Promotionens hundraårsminne (1929). 

54
) Lunds Weckoblad 1868 nr 63 80/s. 

55
) Esaias Tegner, Lund för femti år sedan, i : Under Lundagårds kronor [l j (1918), 

s. 487· En utförlig relation av samma promotion ingår i Helesine Ljunggrens nyss 
nämnda minnen av Två akademiska fester i Lund (Hågkomster och livsintryck. 7, 1926, 
s. 84 ff.). 
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ning. Kahl, som var en framstående klassikier, framhåller i ett 

förut (ovan s. 44) återgivet citat på tal om 1811 års promotion 

»de gamla, nu nästan urmodiga ceremonierna, S!Om hos många 

väcka löje ». I sitt promotionspr.ogram 1877 kommer också promo

tor, professor Albert Lysander, utförligt in på denna kritik, som 

är så gammal som han kan minnas, och delvis medger han dess 

berättigande. Framför allt klandrar han det av den franska pseu

doklassiska smaken för långt drivna ofoget med gr·ekisk-r.omersk 

mytologi, som resulterat i en vidunderlig bl.andning :av hedniska 

och kristna talesätt: än åkallade man Gud 1och Kristus, än Olym

pens gudar, än satte man sin lit till den Helige Ande, än till Apollo 

och Minerva. Som ett särskilt motbjudande apespel uppfattades 

magisterfrågan: rollerna voro samtliga förut öv•erlästa, och svaret 

driogs fram ur primi ficka. Såsom tidigare framhållits ansågs :frå

gan kiomma försent, .då »kransen redan är påsatt» (ovan s. 56). 

Johan Gustaf Ek blev härutinnan liksom i fråga om flera andra 

moment i promotionsakten den store reformator~ vid Lunds uni

V'ersitet. 

P11omotionens vara eller icke v;ara togs på allvar upp till dis

kussion 1844-45. I •en den 18 sept. 1844 undertecknad skrivdse 

hade 97 petitionär·er hos kungl. maj.:t anhållit :att omedelbart efter 

vederbörligen inför filosofiska :liakulteten avlagda pmv, utan före

gå·ende promotion undfå det vid denna inom nälIIliilJda fakultet bruk

liga diplom 56 . Anhållan motiv:erades med 1att de varje treårsperiod 

återkommande pDomlotionerna förryckte studierna och att promo

tionen medförde onödiga kiostnader. Ärendet r ·emittemdes först till 

Uppsala univ.ersitet, där pvomotion skulle äga rum 1845. Efter 

överläggning biföll filosiofiska fakulteten därstädes den gjorda 

framställningen, medan större akademiska konsistoriet avstyrkte 

56) Aktionen behandlades utförligt i tidningspressen , bl. a. i Aftonbladet 1844 nr 
288, 293 och 296 och i Skånska Correspondenten 1845 11/t i en av dåvarande redak
tören Gustaf Ljunggren med J signerad artikel. Närmare härom i en artikel av K. 
Gierow, När promotionen skulle avskaffas, i Sydsv. Da_gbl. Snällposten 1945 nr 180 1i1. 
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den. Därefter skickades ärendet på remiss till Lunds universitet, 

där det först behandlades i filoS1ofiska fakulteten 9 maj 1845. Av 

fakultetens medlemmar röstade endast profossor Carl Johan Hill 

för prornoti,önens . avskaffande, medan de övriga förordade dess 

bibehålla.ode. Professor Ek gjorde i ett utförligt yttrande sig till 

talesman för reformer, som han .själv sedan .genomförde som pro

motor 1856 (se ovan s. 11 ff.). Är.endets vidare handläggning i .aka

demiska konsistoriet fördröj.des genom att promotionen inom me

dicinska fakulteten blivit satt under debatt och denna fakultet 

slutligen förordat dess avskaffande, under hänvisning till att nå

gon medicinsk doktorspromotion icke ägt rum på omkring 20 år. 

Konsistoriet fattade sin ståndpunkt 11 okt. I fråga om magister

promotionen anslöt man sig till filosofiska fakultetens yttrande 

och föl'lordade bestämt promotionens bib.ehållande inom denna fa

kultet, dock med den ändringen, att pDomotion icke skulle vara 

obligatorisk; den som så önskade skulle mot ·erläggande av stadgad 

promotions.avgift kunna ·erhålla de rättigheter, s:om följde med 

magistergraden. Konsistoriet anslöt sig också till medicinska fa

kultetens förslag, dock med den viktiga reservationen, att de me

dicinska promotionerna icke för all framtid borde avskaffas utan 

kunde återupptagas utan särskild framställning. Hela denna ak

tion och utredning föranledde ·emellertid icke någon kungl. maj :ts 

åtgärd utan allt förblev i huvudsak vid det gamla. 

Trots tidsenliga beskärningar av pvornotionscer.emonielet tyst

nade dock ej kritiken. Alltjämt ansåg man detta vara för långran

digt och urm.odigt. Ett karakteristiskt prov på denna sorts kritik 

ger finländaren M. Schulten i sin skildring av promotiionshögti<l

ligheten i Lund vid jubelfesten 1868, då han kallar »det cer.e

moniösa pvomotionsskådespelet alltför medeltidsaktigt för att kun

na vara imponerande, alltför långtrådigt för att ej bliva tröttan

de» 57• Senare anpassningar ·efter en nyare tids smak och ett pie-

57
) Minnen från en resa till jubelfesten i Lund våren 1868 af M. S. Hfors 1869, s. 14. 
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tetsfullt bevar.ande av de väsentligaste momenten i det gamla 

ceremonieliet har dock gjort, att promotionshögtidligheterna allt

jämt tillhöra de mest uppskattade akademi-Ska högtidligheterna. 

På promotionsf.estens popularitet tyder också bl. a., att flera sam

manslutningar av lärjungar från läroverken hålla juhelpromotion<er 

50 år efter studentexamen, så t. ·ex. Kalmarklubben »N3» i Stock

holm. 

DOKTORS- OCH MAGISTERTITLARNAS 

ANVÄNDNING OCH VÄRDESÄTTNING 

Vid åtskilliga tillfällen har värdet av de akademiska graderna 

varit föremål för diskussion, och ·ehuru denna fråga egentligen lig

ger utanför ramen av vår framställning skall här några tidsty

piska uttaland·en anföras. Vid en överläggning 13/ 1 1688 om årets 

promlotion, huruvida den som disputerat pro gradu, viUe undergå 

prorr:iotionsakten ·eUer ej, förklarade fakulteten det vara »en rem 

mere arbitrii » (smaksak]. Dekanus, profossor Stridzberg, yttrade 

att han, •ehuru han disputerat, aldrig tänkt söka honores magisterii 

[= magistervärdigheten] .eller i något mål med v·ett och vilja låta 

kalla sig magister och inte heller nu åstundade att få denna titel, 

·eftersom han hade ·en så mycket finare, professorns. Likaså för

säkrade sig bibliotekarien Hulth vara nöjd med den titel, s·om han 

förlänats, men då han förklarade, att han önskade för framtiden 

ha möjligheten öppen, så lät »hela fakulteten här inför.a in pc:;rpe

tuam memoriam och till oryggelig efterlevnad, att såsom bibliote

karien Hulth denna gången r.espuerat [= för.aktat] att solenniter 

uti promotion emottaga honores magisterii . . . alltså skall han av 

fa.kultate phil. acad. Carolime aldrig mera hava desse honores 

solenniter sibi conferendos att förvänta » 58 . 

58
) Fil. fak. arkiv, Ser. A. I, Nr 1. 1682- 97, s. 165 ff. 
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• 
I det föregående har också redogjorts för de svenska universi-

tetens strävan att sätta en spärr för den starka tillströmningen av 

magisterkandidater, dels genom en höjning av fordringarna och 

dds genom en begränsning av antalet vid varje tillfälle p1'omov·e

rade magistrar. Men å tgär·derna härutinnan blevo i stor utsträck

ning utan verkan, då Greifswalds univ·ersitet uppställde mycket 

lätta fordringar och till och med hade rättighet att »lämna honores 

academicos till den som intet prov avlagt», varför stud·erande; sär

skilt från Lund, lockad.es dit i stor mycke.nhet. Kungl. maj :t för

klariade 1750 9/ 11, att det visserligen icke kunde göra någon änd

ring i den särskilda rättighet, som universitetet i Greifswald i 

sina konstitutioner fått sig tillagd, men förordnade, att de som på 

sådant sätt blivit magistrar, måste, om de viUe bli präster, undergå 

examen in philosophicis vid den inrikes akademi de fr.ekventerat. 

De akademiska fäderna sågo med stort bekymmer på denna trafik 

och sökte gång på gång råda bot på missförhållandet. 

Ett skarpsinnigt yttrande av Sv·en Lagerbring från 1754 belyser 

bjärt denna situation. Han framhåller att horuores academici, .som 

eljest bol'de tjäna den studerande ungdomen till uppmuntran att 

med allvar vinnlägga sig om de filosofiska vetenskaperna, »förfalla 

och: böra än vidare mista av sitt anseerude ... . , så länge intet 

något medel kan uppfinnas till att hämma de besynnerlige promo

tioner, som ske uti Gripswal ... Vid minsta svårighet, som härvid 

göl'es av fakulteten, vänder man sig genast till Gripswal, var 

honor.es academici med mfodre möda och tidsspill.an kunna vin
nas » 5!>. 

Inom teologiska fakulteten var doktorsutnämningen ända fram 

till 1908 ett kungligt prerogativ; först genom kungördse 1908 

18/ 12 kan teol·ogie doktorsvärdighet förvärvas <efter avlagda prov. 

Denna undantagsställning blev under lång tid också utsatt för 

59
) S. Lagerbring, Skrifter och bref utg. af L. Weibull, s. 86 f. 

10 
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• 
stark .kritik. I ,en intressant diskussion som fördes 1811 framhölls 

det, att »visserligen vinner venerandum ( !) clerus därigenom den 

förnöjelsen att ibland sig skåda 'en myckenhet medbröder prydda 

med sidenhattar, men småningom har därigenom också den onek

ligen förlåtliga vanan inrotat sig att starkt tvivla på herrar dok

torers lärdom, och rätt starke sceptici gå nog långt att tvivla på 

möjligheten av den grundliga teologiska lärdomens bibehåUande 

inom fäderneslandet, vartill visserligen spåren börja att allt mer 

och mer förlora sig» 60. 

Inom medicinska fakulteten komplicerades saken av den om

ständigheten, att Collegium medicum sedan 1797 hade överin

seende öv,er allt medicinalväsende i riket. Inför detta kollegiu:m 

skulle kirurgie magisterexamen (som avlöste den gamla mäster

fältskärs-exarnen) avläggas. Från 1820-talet förd·es också en för

bittrad strid mellan det 1810 upprättade Karolinska institutet 

och universiteten om medicine doktorsgraden. 1874 fick institu

tet visserligen rätt att bedöma medicine doktorsavhandlingar, me

dan utdelandet av doktorsgraden alltjämt förbehölls de medicinska 

fakulteterna. Först 16/2 1906 erhöll institutet även denna rätt 61 . 

Vad filosofie magister-, resp. doktorstiteln beträffar, så tala 

pr.ornotionsprogramrnen i äldre tid (t. ex. 1706) om »philosophici 

honor,es magisterii sive doctoratus philosophici», och 1772 kal

las promotionen »pr-0moti.o doctoralis ». På 1820-talet övergick 

man både i praxis och officiellt att kalla magistrarna doktorer. 

1826 är magistertiteln bortlagd, och 1829 kallas promotionen ut

tryckligen doktorspromotion. Under de följande årtiondena är bru

ket vacklande, tills man 1865 definitivt övergår till doktorstiteln, 

till följe av kungl. brev av 6/ 8 1864, som förklarade, att vid med

delandet av högsta filosofiska lärdomsgraden må användas ut-

66) Polyfem. Sam!. 4 (1811) : Nr 37, s. 2. 
61

) Se närmare härom: F. Lennmahn, Karolinska mediko-kirurgiska institutets upp

komst och utveckling (1910). (Karolinska mediko-kirurgiska institutets historia. 1.) 
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trycket filosofie doktor och artium liberalium magister. Innan 

denna ordning slog igenom, hade vid flera tillfällen framställ

ningar gjorts att få utbyta magistertiteln mot doktorstiteln, så 

t. ex. i Uppsala 1815, dock utan att bli bifallna 62). 

62
) Se härom S. Hansson, Kampen för doktorstiteln, i: Göteborgs Hand. o. Sjöf.

tidn. 1937 lS/• nr 216. 



PR 0 M 0 TI 0 N S P 0 E SI 

Sitt särskilda kapitel kräv·er den akademiska poesi, varmed 

promotionerna från allra första början i Lund förhärligats. Det 

har vid många tillfäHen varit hårda tider, som icke inbjudit till 

skaldisk yra, men aldrig så hår.da, att ApollQ icke haft sina dyr

kare. Aldrig har det med andra ord saknats promotionskväden. 

Under de första årtiondena av Lunds universitets tillvario 

vol'o pvomotionsdikterna på latin. Än uppvaktades promotor av 

någon lärjunge eller beundrare, än hyllade ·en eller flera nations

kamrater en ·eller flera pvomovendi av sin nation. Men denna la

tinska poesi, numera alldeles otillgänglig för de flesta av oss, 

skall här icke behandlas, utan i stället skall en liten fortlöpande 

öv·ersikt av de svenska promot~onsdikterna ges. 

Litterärt sett r·epr·esenterar denna diktart hela skalan från 

mästerverket till rena pekoralet. Den ouppnådda stjärnan på denna 

dikthimmel är och förblir naturligtvis Tegners Epilog 1820; om 

pekoralen bjuder diskretionen att icke här tala. Redan den om

ständigheten, att de flesta av dessa dikter tillkommit utan några 

litterära anspråk, i en lycklig och rik stund, då diktens musa 

flyktigt, kanske för end.a gång.en, inspirerade och hänförde sin man, 

strök vardagens bekymmer från hans panna och gav hans tankar 

en högre flykt, förbjuder för övrigt att man anlägger en estetisk 

måttstock och bedömer dem därefter. I stället bör man, synes 

det, betrakta dessa dikter från en annan synpunkt och fäs.ta sig 

vid hur smidigt de följa de strömningar, som gå genom tiden, hur 
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de spegla de problem, som sysselsätta den akademiska ungdomen, 

och använda det språk, som är deras tids. Fruntimret, kvinnan, 

damen, flickan, kamraten, som det täcka könet hetat under tider

nas lopp, genom.går sin historiska metamorfos från mytens sköna 

gratie och romantikens hulda mö till var.dagens strävsamma kam

rat; kunde vi se in i framtiden finge hon kanske ännu en uppen

hal'elseform. Evigt och oföränd.erligt är dock i alla dessa dikter 

ett tema: tacksamheten över att ha fått stå i högre ideer.s tjänst, 

över att ha fått vara en ~an i ledet av kämpar för sann.ingen, 
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rätten och skönheten. Lagren liksom tillfällighetsdikten förvissnar, 

men ideerna, som de förkroppsliga, bestå. 

En av de äldsta svenskspråkiga - om den nu förtjänar detta 

namn - promot:iionsdikterna är en svuls.tig bal'ockdikt, fylld av 

myto1ogiska namn ocl;i lärda anspelningar, ett typiskt stilprov på 

pseudoklassicism eller marinism 63. För oss är den ganska ,onjutbar, 

men för de lärda herrarna i samtidens Lund var den säkert sådan 

63
) J. & J. Hielm, Thalire dröm . . ., då Arid Moller . . . meddelte underskrefne 

errer candidater af Smålenska nationen deres wäl förtiente magisterkrants. Lund [1734]. 
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man ville ha den. Mera som 'ett smakprov än till någons förnöjelse 

meddelas därför här ett litet utdrag ur denna dikt från magister

promotionen 1734. Författarna - två bröder av Småland.s nation, 

som förresten blevo primus och ultimus 1739 - ha gett sin dikt 

formen av en dröm, som Thalia, en av muserna, berättar. I Lund, 

som Thalia skådar i .drömmen, har Pallas slagit sig ned, sen hon 

flyttat från Pindus, och 

här svettades, arbetttd·es, ty dagen var nu när, 
på vilken Pallas lärda män des.s heder giva plär, 

och så fortsätter författarna i några rader, däri d~n festliga stäm

ningen med fyllda krus och pokaler ,och målad·e säten - det är 

minsann inte en vanlig plankstrykare, som målat dem utan själve 

Apelles - bryter fram: 

I Lund,en såg jag Flora gå tillika med Pomona, 
ja .även alla Dryades med tittrand' [= glänsande] tallekrona, 

att hämta blomster blå och röd .av träd som ambra bär, 
ja från Alcinos t-rädgård skön mång ört förskrivas lär. 

Melponene, Calliope, Eratio uppå kr.ansar 
med största flit arbetade, ja mån,ga vackra dans.ar. 

Orpheus på sin luta strök, Pans pipa ljuvligt lät. 
Neptuni son trumpetade, allt gick p å bästa sätt. 

Här gjordes rena krus och glas, pokal med många kannor, 
Silenus Bacchus andra fler' .dr.evs bort med skam och bannor, 

ambrosiam här CHo fram och Neptun nektar sin, 
här spelades, trakterades med Ca.sfals bästa vin. 

Här voro stolar gjorde mång', på vilka de sig satte, 
som denna heder skulle få,. s.en' de .av .arbet matte 

sitt mål med nöj1e hade nå tt, på d.ygden.s han med flit, 

dem senarom till .eftersyn, och vandrat i god lit. 
De säten vor.o artigt nog och konst~git sanunan,gj<orde, 
Apelles prydde, målte fint, strök an dem som sig borde: 

Här lades många böcker fram, här gick ovä,entelig. 

Scenen liksom stilen växlar. Frihetstidens avsmak för krig 

och dess belåtenhet med vetenskapliga och kulturella framsteg 
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framskymtar i de anonyma promot~onsverserna, t. ,ex. 1763. De.n 

styva karolinska dräkten är avlagd, innehållet begripligare och 

rytmen lättare. Det är ett övervunnet, egentligen barbariskt skede, 

som ställes i motsättning till den nya tidens finare bildning och 

mer städade vett: 

Kom forna hjiältar ur de grifter, 
s·om gömt ·er ia.ska i sin famn: 
I trott, att mandom 1och bedrifter 
vor' endiast v,ärida 'evigt namn. 
Att skydda oskuld, ov,än tukta, 
blanid tusen dödar ialdrig frukta, 
v1ar all den lycka som I vann, 
Vår vittra värld sklall eder lära 
i mera lugn uppn å den ,ära, 
som edra lagrar tnotsa kan. 

Vår sälla tiid har fått den heder, 
som ej vår fornv;ä,rld r.ätt förstiod, 
ett städat v.ett och r.ena seder 
är mer än ·ett okuvat mod. 
Ur tjockia moln den sol fram

blän~er, 

som göter r,ena nöjen skänker, 

och lärdom nu sin dager nått : 
den ser man alla heligt dyrka, 
den ger båd vett och vilj1a styrka 
och lov.ar oss allt möjligt gott. 

Att hurtigt slåss, föra!kita döden 
v,ar gamla fäders största. dygd. 
Vi skryta utav bättre öden, 
av fridens lugn, av lagens skygd. 
Det m:od som utillJärkt göters ära 
de ,ä,n i tappra hjärtan bära, 
men blott till nö.dv,ärn och för-

sv1ar, 
fast vi fått vishets frukter skörda, 
Vi CARLAR och GUST A VER 

vör.da, 
som hela världens undran var . 

12 år senare diktar skalden Bengt Liedner, som han då skrev 

sig, ett »Ode över magisterpromotionen 1775 », däri det heter: 

I, som på denna dag församlen Eder, 
kring P1allas tron, dit Er förtjänsten led,er, 

dit v,är.dig flit, ej växlars vind Er fört,. 
se lärdoms lön till Er med ,gröna lagrien ha sta:r ! 
Se uti Edra fj,ä·t hur Flora blommor !kastar, 

se av Er dygd det täcka könet r.ört; 
Dess blida ögne-varv, ej glada blickar neka, 

som likt sephir·en smeka, 
och solens avund få. 



Mig tycks en flock av nymf.er till Er skynda 
med var sin krans och sig med Er befrynlda, 

\i\Tollin, som ger parnass-en v,ärdigt ljus, 
Er vittna flit och vett skall kröna och berömma; 
och store Falkenberg förtjänst·en aldrig glömma 

om Lund ej glöms och Carolinas hus. 
Väl an då vittra hop, lät namn och huvud smyckas-; 

Att Edra v.ärv må lyckas, 
vi önske med en röst. 
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Till damerna tycks verser ha förekommit första gången 1778 

(Lunds \i\Tecko-Blad nr 26); ultimus .och författare var då Carl 

Edberg: 

Du v,ärda kön! till dig jag vänder 
med häpnad röst min taaksaIIlihet, 
vår skuld mot dig j1ag .även vet, 
du bar oss först på dina händer: 
du vårdat våra unga dar, 
din omsorg gjort vi fått uppvräx.a, 
du gav oss ömt vår första läxa, 
du har oss lärt vad sedigt var. 

Att Iiäkna allt vad vi ha njutit 
utav ert ömma hjrärtel.ag, 
att däl\om tala med behag, 
att avbe allt va.d vi ha brutit: 
därtill min tun~a är för stum, 
mitt språk ej sådan styrka äger 
men för ·erkiäns1an jag ·dock säger 
i våra hjärtan b'ar den rum. 

Oin någon väntan uppfylld bliver, 
om värdig möda lön.as bör, 
jag för er då .den önskan gör, 
att er vart barn all glädj·e giv.er, 
/och nä;r I åldrens med det namn, 
som vi så kärt från v,a,g~an lär.de, 
så varen med allt gott beskärde 
uti en ostörd sällhets hamn. 

I unge som ej .än fått knyta 
ett .äkta samfunds ljuva band, 
då ringen tags av eder hand, 
då gäller ·er ert stånd förbyta. 
Jag lagren denna dagen bär, 
men kronan bör er hj.ässa sira, 
och glättigt vi den dagen fira 
då brudevigslen sjungen år. 

Jag kanske talar nå~ot mycke 
dock tänker j,ag ·ej ont därmed, 
vår nya tid ju har för sed 

11 

att däri nå ert ädla tycl<1e. 
För hedren, då den oss .är sk·edd, 
vi ödmjukt tacka, troget önska, 
att kronan er må snarligt grönska, 
varefter ögat ofta &ett. 
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Damerna hyJlas 1781 (Lunds Weckoblad 1781 n 26) av ultimus 

Johannes Alexandersson. I tidens stil frammanas en flock gratier, 

som skapar . nöj·en varj·e dag. En liten .snärt får militärerna i sin 

glänsande rustning; saknar de lärde den, äga de i stället ett 

ädelt tänk.esätt: 

Ifrån de fält där snillen danas 
där lagrar delas ut för flit ock städat vett, 

till iandr.a föremål mitt öga manas, 
en gr.atiernas flock har gladlynt åt oss sett. 
V·ad sku vi offra .dig, du kön, som gjort oss heder, 

som liv:at denna fest med ädlaste behag, 
som s~apar nöjen varj·e dag: 

hos oss ·en stadig makt din dyrkan sig bereder. 

Ej något g11äl ert tyck·e vinner, 

d·en snille visa kan med smak och munterhet, 
den alltid hoppas bör han flera bifaJI hiJimer 
än .den med lärd.er min ·ej någr,a seder vet. 
Om än, du täck:a kön, vår hjässa intet blä,nker 

på Martis sätt med guJ.d och silver Ian [= r·emsa, här väl = galon], 

·det går ju ,ändå ,alltid an, 
när den som lagr.en bär dock städse ädelt tUnker. 

Men ock min plikt jag ,ä,nnu känner, 
vår tacksamhet, vårt lov jag skulle tyda ut, 
det ,är mig fördagt av .dessa vittra, männer, 
vår hed•ersdag av er bör ha sitt b:äista' slut: 
Min vers har: v:arit matt och därför snart skall_ glömmas 

men "glömmen inte oss med nögda ögnekast, 
vi lova fullt och fast, 

er ynnest, ·ert behag skall tyst och ömt . berömmas. 

Skönhetens ·öch behagens döttrar besjungas i verserna till da

merna vid medicine doktorspvomotionen 1791 av M. D. \~ejlander 

(Nytt och Gammalt nr 50.) : 



Täcka, vördnadsvärda kön! 
Glada döttrar a.v behagen! 
Edert biliaU denna dagen 
blir vår heder och vår lön. 

Mäktigt rönes just i dag 
gudens v·er.k.an från det höga, 
leende ur edert öga 
mild och skön i e.dr,a drag. 
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Vi med friska käinslor dyrka 
er och .den gudomlighet, 
vilken givit, som man vet 
aktning åt den konst, vi yrka. 

Med den v,ä.llust, som ni andas, 
skiall de ömhets pl'IOV n.i ger 
bota mången usling mer 

Hippocriate oss den beskärt, 
men det tillhör blott den skörna 
med en livlig blick belöna 
dem, som livet vårida Lärt. 

Hälsans Gud på edra kinder 
- tjuS1ande sin purpur stänkt 

och åt er den fägring skänkt, 
S1om dess barn i boji0r binder. 

än om läkemedel blandas. 

Utav hj1ältar, vilkas spår 
sig bLand blod och lågior dela, 
och av oss, S!Om såren hela, 
ni en likia vör.dna.d får. 

Jag er lovsång sjunga ville, 
edra: dygder skildra av, 
blott mig, skaldgudinnan gav 
ert behag och ecliert snille. 

V1erserna Till damerna vid medicine doktorspriomotionen 180Ci 

anses vara författade av Tegner, som vid dylika tillfällen inte 

pläga<;le vägra sin tjänst. Mycket talar för . denna tradition. Allt

jämt uppt~äder kvinnorna som gr.atier, som liljorna om våren 

(Lunds \Veckoskrift Nytt och Gammalt 1806 nr 11 2/7) : 

Du! som över jordens hUD1dra lärnder 
dina altaren och dyrkan har, 
täcka kön! jag dig vår hälsning -sänder. 
Tag den, - du som festens prydnad var. 
Ack! du ville ock vår d~g försköna, 
sprida kring vår lager ock din glans 

·också du att mödorna belöna 
ville ge en blomma åt vår krans. 

Snart förbi - skall denna högtid slutas, 
och utur vår levnad borta år 
denna dag --:- dock tacksamt skall han gjutas 
sucken, ynglingen dess minne bär. 
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Viktig är han - kanske skall han föra 
någon av oss bort till sköDdens land. 
0, vi hoppas - ingen storm må störa 
glädj·en, hoppet p å vår ljusa strand. 

Sköna där - som liljorna om våren 
gratier, gratier ! Eder hälsar jag! 
Följda av behagen uti spåven 
kommo Ni att pryda denna dag. 
Himmelskt leende din fägring strålar, 
flicka, du vars glada tropp jag ser, 
änglaren lik den, som dikten målar, 
oE:kulden ur dina blickar ler. 

Blomstren! ingen storm ·er vår skall gäcka, 
men när mödorne Ni kring oss s·e, 
må då Ni åt oss en myrten r.äck!a 
kärlekens ~n gång - belönande! 
Och vår hela levnad skall besanna, 
huru skön bland oss er dyrkan står: 
r.ankan, som Ni fästen kring vår panna, 
grönska skall ·emellan silv·erhår. 

En typisk tegnerid, Carl Henrik Lundblad, den bekante latina

ren professor Johan Lundblads unge son, strängade sin lyra till 

damerna vid 1823 års magisterpromotion. -Ur dessa verser kan 

anföras: 

Drygt skattar mannen. Rastlöst må han styra 
sin tankes for.skning över stjärnans mål, 
han lockar bragden utur klingans stål 
och himlaljuden ur den gyllne lyra. 
Mer mild blev kvinnans lott. På grönklädd jord 
hon sitter härskande ·en fr1dens ängel, 
men hennes spira är en liljestängel 
och hennes krona utav vosor gjord. 

Hur skön, när först hon mannens öga lockar 
och åt hans drömmar ny förtjusning ger, 



som månen vänligt ur en skymning ler, 
så ler hon milt ur sina dunkla lockar, 
och hennes suck .är som ·en aftonvind, 
och hennes ögon lysa himmelskt sälla, 
tyst gömmer tåren där sin blåa källa 
och vattnar blomstren på den friska kind. 
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Den tegnerska dikten har också satt sin prägel på ultimus', 

J. G. Billbergs, verser till damerna vid magisterprornot~onen 1826: 

I fordna dagar, när parnassen låg 
bland Greklands blomsterkrönta lunder, 
där klart sig välvde fram Castalias våg 
förtäljande mång gudaunder, 
då v·ar blott ringa musers helga tal 
blott mo tärDJOr minnet hade, 
som lyssnade i Tempes sköna dal 
till orden vishetsguden sade. 

Nu har han växt den hulda systerring; 
av många vår parnass förskönas, 
och ej som främlingar de sitta kring 
det sannas kulle och det skön.as. 
Vi skåda mången i er v·ackra rund, 
vars sinne klart för sanning lågar, 
vars hj.ärta med vart ädelt i förbund 
för skönt och härligt klappa vågar. 

Vår hälsning därför ta.gen vänligt opp, 
I världens nya pierider, 
du blomsterkrans omkr~g parnassens topp, 
som skönhet .över f.esten sprider. 
Då lagren vissnat, skall en härlig krans 
av minnen mången fröjd oss skänka 
och ibland dem med oförgänglig glans 
I skolen såsom l'osor blänka. 



86 

Romantiken gör sitt inträde vid filosofie doktorspromotionen 

1841. Författare till verserna till damerna är ultimus, sedermera 

biskopen Vilhelm Flensburg: 

Solen bliclmr v,änligt neder 
på vår glada jubelstun,d, 
och sin blomsterrn,antel br.eder 
sommarn över dal och lund; 
sädens fält i vågor gunga, 
ljuset. ler kring slätt och höj.cl, 
fåg1arna i skogen sjunga 
evigt unga 
sången öv:er liv·ets fr.öj.d. 

Medan dagen gL~dj·e sprider, 
templets fost ,är dubhelt skön, 
där vi ·efter vunna strider 
taga tryggt mot s.~gr,ens lön. 
Lagrens kr,ans kring pannan 

flätas, 
hoppets stav i b1om:ning står. 
Ej kian stundens känsla mätas, 
ej föq~ätas 
kan ·en ungidoms.dag som vår. 

Mycket står dock .än att vinnas, 
förrfö1 tanken kämpat ut: 
ideakts höjder hinn.as 
säUan förr än dagens slut. 
Sina gyllene str,änder lögar 
ljusets land i okänd våg, 
och kring morg1onrodnia,ns högar 
blomdoft snögar, 
som ej mänskligt öga såg. 

Därför hulda, som förkLaren 
mannens dag med ljus och frie.I, 
hj,ärtats ljuva tillflykt varen 
under livrets vapentid! 
jordens ialla smäirtior vika 
endast vid ·en vink av ·er, 
och ur hj1ä:rtats vår den rika 
änglalika 
tröstens milda genius ler. 

Men än en gång går Tegner regeJ:ätt igen, i verserna till 

dan:erna vid filosofie doktorspromotionen 1844. Författare torde 

vara Carl Erik Schweder, och · inte, såsom Lunds W ·ecko-Blad 

uppger, S. E. Pettersson: 

Parnassen står ·ej mera i Hellas' !under, 
den kristn<ad står i götisk katedral. 
Än sor1ar ·en Kast.alia diäTunKler, 
men himlens vind .däröver går mer sval. 
Än står den öppen för Apollos söner, 
som prövats 'V1ä11dige dess höjder nå. 
Det är ·en helig känsla sjäLen röner, · 
att här i sku,ggan av dess lagrar stå. 
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Mång stig.ar föra härifrån ! livet; 
strö, milda sommar.sol, ditt guld på. dem! 
M·en iol~e mannen, det blev kvinnan givet 
att göna jorden till ett fridens hem, 
att sprida blommor över isig vinter, 
att bli hans hopp, hans striävans mål, hans tröst, 
en Ariadne uti labyrinter, 
en hamn ·i storm, ·en vår i hj:ärtats höst. 

Tydligt påverkad av den nordiska strömningen under de för.e-

1g;ä.ende å rtiondena (Götiska förbundet ·O. s. v.) är dikten till da- ' 

merna vid 1850 års promotion. Författaren, Carl Erik Schweder, 

vill låta de nor.diska sånggudiUI110rna komma till tals efter allt 

latinet och han hyllar Nordens yngling och troheten i Norden. 

Nu till Er ett .ord på ärlig 
svenska! 

En och var uppå latin är mätt. 
S.ån.ggudinnoma, de fosfor

läntdska, 
måste -dock till sist få ut sin r.äitt. 

Sveas döttr.ar hä;r i Lundas salar, 
tagen mot vår ·enkla hyllnings

giärd! 
Svag ,är stämman, som till Eder 

ta1ar; 
dock .är lågan stark på hjärtats 

härd. 

V1arje mannens str,ävan som be-
löning 

endast ön.skar kvinnans bifall nå; 
livets dyst11a tavla kan försköninig 
blott från kviillllOögats strålar få. 

Lyckl~g den, s<;)m ej står 1äiIIU1Jad 
·ensram, 

som av någon sluts i triofast 
famn; 

varje glä·dj.e vara bör gemensam, 
om den skall förtjäna detta n1amn. 

Skönast må väl ·dock den stunden 
heta 

uti mannens levnad, då han får, 
darnande av sällhet, myrten fläta 
om sin egen dyra flickas hår. 

Vunna Lagern ·eUer 1eklövskransen 
blekniar då inför hans tjusta syn. 
Hoppet står i s~ä11a morgon-

g1ans·en, 
vitklädd ängel uppå purpurskyn. 

Nol'ldens yngling helst av alla 
skådar 

huslig lycl~a tinina hop sitt tj1äll. 
V1arje aning, som -ett hemliv 

bådar, 
gör den levnadsfriske grubblarn 

säll. 

» Tr.ohet, tr.ohet, du .är stor i 
Noriden !» 

Må det bli oss släiktdrag ätt för 
.ätt, 

och .alltj,ämt den sköna sö.dra 
jorden, 

men så flyktiga, ge sån.garn rätt! 
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Vid 1853 års magisterpromotion uppträdde den sedermera 

bekante publicisten Elis \Vilhelm Lindblad som damernas sångare 

i ett långt kväde: 

Ej mera stålklädd riddare dr.ar ut 
i bardalek till sin hu1dinnas .ära, 
men ack, de skönas v.älde är .ej slut, 
fast brutna lansar dem ej vittne b.ära. 

Det v•ara skall, så länge mannens bröst 
för livets poesi ·ett rum än äger, 
och denna talar h elst med kvinnoröst, 
s·om deliern förr med Pythias .sagan säger. 

Vad är all glädje väl, som livet bär, 
om ej ·en kvinnlig hand med den oss viger ? 
En blomma utan blommans doft den är, 
cl.en .är en näktergal, som 1evigt tiger. 

Vad ynglings.sinnet diktar skönast, som 
en fr.amtid bringa skall uti sitt sköte, 
sig till ·en ram dock sluter småningom, 
varur ett älskat anlet Ler till möte. 

Ack, äran ensam är en fattig lott! 
Så mången p:anna, vilken lagern skymmer, 
du finna skall - lyft UJlJdan kransen blott 
som natten mörk och fårad av bekymmer. 

Men d·en, som v,ävd i sina Loak:ar har 
en myrten, bunden utav kära händer, 
går sina öden mot med pan:na klar 
som någon ~ommardag i Sö·derns läinder. 

Vad .är ·dock mannes styrka - s å berömd, 
och ständigt pockande att mera övas? 
Och vad 1är kvinnans - mis.skänd mest och glömd, 
och aldrig prövad, då den ·ej beprö.vas? 



Se manna.kraften är ett fjäll, som står 
som döden hotfullt, som ej blomma pryd.er, 
en eld, som härjande kring nej.den går 
och glädes över, att den ingen lyder. 

Men kvinn:ans styrka hennes kärlek är, 
den fjäl1ets stenar uti rosor vänder, 
där flamman härjat, är den Öllllilla när 
och släcker varsamt halvt förbrunna bränder. 

Som vårsol skönt 1är mannens mJod, där glad 
av äran vinkad han går ut att strida. 
Skönt, som när månian l·er bland lundens blad, 
är kvinnans mod, det tysta mod - att lida. 

Men dock hon glädes, när med stridens lön 
från hävda mödor kämpen återvänd·er, 
och då blir segpen först för honom skön·, 
n,är priset ,skänkes utav hell!nes händer. 

Uppå den han, vars mål 1ej ta.ruk<en når, 
en v,ändningspunkt, .ett stadium vi hunnit, 
men dubbelt värde denna visshet får, 
då tecknet därpå inför er vi vunnit. 
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Den senare vanliga tredelad·e hyllningen till kvinnan, som 

moder, syster och fästmö, gör sitt inträde vid 1862 års magister

promotion: 

12 

Väl fyller stundens högtid våra sinnen 
med ljusa bild·er uti brokig mängd; 
en bild får dock ·ej bli av andra minnen, 
av annat frarntidshopp tillbakaträngd: 
din bild vi mana fram, du 1ädla. kvinna, 
se, ä,v.en du har kransar här att vinna. 

I älska.de, som vi i famn.en lågo, 
då modershj.ärtat bön.estunder höll, 
och in~a andr.a än Guds änglar sågo, 
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hur tåren på den spädes p:a.nna föll -
nu viras lager, där ·er tår föll neder, 
och ·därför lagerskör.den ock är eder. 

I systrar, vilkas milda känslor smögo 
i br10derns lekiar tusen små behag, 
som följden gärna, då hans tankar flögo 
på dristig fänd mot sollyst levnaidsdag ! 
Var sorg, var fröjd ju skulle bli gemen.sam: 
kan nu han njuta lagerns fröjder ·ensam? 

Men uti aningarnes högtidsstunder 
vårt öga hänryckt ser ·en annan krans 
en lön, som i Apollos Lagerlunder 
för varma ynglingshj1ärtat icke fanns -
en krians, .av ingen j:ordisk öv.erbjuden 
en myrten, flätad åt den unga bruden. 

Vid 1865 års promotion är det också modern, systern och 

fästmön, som blir hyllad: 

Vem är värd att hyllning ägnas 
i en stund av festlig glädj1e, 
då ett mål, som LäAge vinklat, 
läinge hägl'lat likt en drömbild, 
länge ljuvt vårt sinne tjusat, 
sist 1är hunnet? - När Apollos 
lager viras kring vår panna, 
skulle vi ·ej gärna räcka 
då en kvist åt Novdens dotter? 

Bland de ljusa, sköna m:Umcn 
från en flyktad barndoms dagar 
ett står fuämst - den hu1da 

modre:n, 
hon, vars omsiorg aldrig tröttniat, 
hon, vars öga vaka.t städse 
över dem, vars v,äJ. var hennes 
foamtidsdröm. Nu är den sanning, 

också hon sitt mål hiar vunnit, -
är ej lagern äv·en hennes? 

V.ä.nligt vinkia glada bilder 
från den kiära sysko.nkr·etsen; 
hon, som glä·dje kring sig 

spridde, 
systern med ·det trogna hjärtat, 
hon bekym11en ofta delat, 
skulle hon ·ej gläidje dela? 

Och en fr.amtid, rik på Lagrar, 
skönare 1än den vi vunnit, 
lagrar av en evig grönska, 
allt vad livet säJ.last bjuder 
ser du kärlek återspegla 
i en blick från hennes öga. 
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Till mor och syster och framtidens brud återgår också för

fatta11ens tanke vid filosofie doktorspromotionen 1868: 

Om i denna stU11Jd, då ögat vilar 
vid det mål, vi uppnå:tt ha, i dag,, 
tanken ,ä,n ·en gång tillbaka ilar, 
samlar ljuva minnens spridda drag 

Flyger han ej först till hemmets. salar, 
till en öm och huldr.ik moders bild, 
söker han i harndomsliv,ets dalar 
bilden av ·en syster, giod och mild? 

När till flykt han sina vingar höj·er 
uti framtidsrymden utan slut, 
v.ar ,är målet, varvid helst han dröj,er, 

· där han, tjusad, älskar vila ut? 

Ack, varthän, vår tanke ilar, strålar 
leende Din bild mot oss i dag. 
Ty den bild som hoppet skönast målar, . 
bär också, o hulda, Dina drag. 

Vid 1874 års p11omotion var Samuel Johan Cavallin författare 

till verserna till damerna. Tredelningen har nu .efterträtts av en 

tv.ådelni~g: .det är två genier, modern och bruden, som stöda man

nen och skänka honom lugn och glädje: 

Med våra ungdomsdrömmar livet leker, 
med nyckfull hand hon skrivs, vår levnadssaga, 
än kas.tar stormen oss kring rymden svaga, 
än är det glädj.ens sol, vår panna smeker; 
vem stöder våra krafter under tiden,. 
vem skänker lugn i glädjren, mod i striden? 

Två hulda genier är det; nöjret skallar 
i dal, på höj,dj vi av dess nektar rusas 
och underfullt vi av dess 1ockljud tjusas; . 
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då milt ur själens ,djup ,en stämma kallar, 
och denna Davidsharpa för vårt sinne · 
hon är vår barndoms, är vår moders minne. 

Men stormen går och våra planer stranda, 
och moln sig lägra på vår fram tidshimmel; 
vem lyser oss ur vreda böljors vimmel 
och visar hamnen, där vi kunna landa? 
Det hoppet ,är, gudinnan, ljusa, höga, 
vår ungdvmsbr.ud, som ter sig för vårt öga. 

Så hoppets stj.erna, minnets tysta aning, 
så moders röst och ungdomsbrud oss danat 
till manlig id, vad gott man hos oss spanat, 
det var .ett gensvar blott på deras maning: 
tag . mot vårt tack, du dyra fostra.rinna, 
ett tr.efallt hell för Nordens äidla kvinna! 

M·en vid 1886 års filosofie doktorspromotion är <let mor ·och 

systrar som hyllas: 

Vi plockade med nöd .ett blad i sänder 
ifrån Apol1os gröna vis.domsträd, 
till kransar hundros ·de av kvinnohänder, 
som allt förljuva, där .de 'k!omma med. 
Vår styckekunskap blir oss lätt ett hinder 
att skåda livets härliga gestalt, 
till dess vår goda ä;ngel sammanbinder 
för oss till helhet och till skönhet allt. 

Vi det förstå i våm bästa stunder 
och böja oss för livets sköna makt 
och känna djupt, att ·det är visdomsfun,d·er 
att vilja se allt liv i stoftet lagt, 
att flyga högt från våra likars vimmel 
för 1att ideers öde rymder nå: 
vi ,äro blandade av jorrd och hi)nmel 
och ·söka ' jor·d och himrnel, var vi gå. 



Hon måste möta os s i mänslmhamnar, 
var himmelsk makt, så bliver först hon vår, 
två a rmar kärlek har, so.m oss 1omfamna1:, 
och trösten har •en stämma o ch 1en tår, 
den godhet, som har makten att befalla, 
går mitt ibland oss och ·ex·empel der, 
och skönheten, som tjusar så 1oss alla, 
med rerua kvinnoögon på· oss ser. 

Det ,är oss, hulda, .som om nu -I haden 
allt ljuvt i våra kransar flätat in; 
d·et ,är, som andades 1emeUan bladen, 
med -<loft så r en, va d .djupast rör vårt sina, 
var v.älgångsönskan, som oss hemmet sänder, 
vart stilla hopp, som i förväg går: . 
det är, som låge mor.s o ch sys tiiars händer 
välsignande i dag uppå vårt hår. 

De händerna vi känt vårt huVUid smeka, 
när förr vi stapplade på abc; 
må .än ide vila där och ömt bev1eka, 
att vi det hiillmelska i allt må se. 
Hell denna ~~rliek, som oss .stilla Leder 
liksom ett ljus till dterlän.gtad hamn! 
Hell dig, du dyra hem, som mot oss breder 
i vårens blomdoft, v:än:tanc~l:e, din famn! 
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Stilistiskt är det nytt grepp i den senare berömde språk

forskaren Ernst Albin I<.ocks förtjusande hyllning till damerna vid 

filosofie doktorspromotionen 1897, men till innehållet behålles den 

tidigave tTedelningeri: 

Samma blick, som följde piltens 
första små för.sök att gå, 
vi1ar nu på lagerkransen , 
likia kiärleksfull som då. 

Ofta skymd av sorgens t årnr, 
låt den stråla nu av fröjd, 

när ett »tack, du hulda mod,er ! » 

kling;ar från parnassens höj.d. 

Syster kär! Vad glada minnen 
från de flydda barndomsdar ! 
Han var stygg - sromallap~jkar ; 

du tog slyngeln i försvar. 
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Hur naiv i din beundran Sådan är ju livets vegel -
ingen dock den r.ätt förstår, 
som för din;a gyllne lockar 
glömmer modr1ens silv,erhår. 

och hur glömsik av eget jag! 
Tack, du lilla; tack för hj1älpen 
med den kmns han bär i dag! 

Väna bruid ! - Din hlir dock 
lönen 

för det v,ärv, som nu är fyllt. 
Ditt 1är fr.amtidsperspektivet, 
av din ~ärleks sol förgyllt. 

I ett ögonblick av sällhet, 
soligt som när änglar le, 
må de fläbas ömt tills1amman 
i den grönskande triofe - -

De närmaste årtiondena fortsätta hyllningarna i ungefär sam

ma stil, så att det endast skulle vara en tröttande uppr·epning att 

anföra flera exempel. På 1920-talet öv.ergår man att dikta till kvin

nan i stället för till damerna. Ämm 1924, då litteraturhistorikern 

Göran Lindblad var pr:omotions,skald, sitter dock det tredelade (el-

1.er fyrdelade) schemat i orubbat ho. Socialt lägger man märke 

till den lilla förändringen, att nu också makan blir föremål för 

hyllning; tidigare hörde det till det mera ovanliga att pvomoverudi 

voro gifta: 

En väntas av en mor. Hon lett hans steg 
från barnaår - och nu är barnet ma.n. 

En väntas av en syster. Syster kär, 
hur tryggt för honom var det ·ej att gå 
i långa feriev.eckor vid din sida. 

En väntas av en brud. I Lundagård, 
där våven sus1ar, snart hon honom möter. 

En v.äntas av en maka. Ack, för den 
som, silv·erhårig, här för andra gå~en 
har tagit mot den klassiska symbolen, 
hur skönt att dr.ömma om den gång som var 
och åter henne möta ungdomshruiden ! 
Bliid lyser aftonglans.en deras v.äig. 



Men du, kamrat, som mtitt i kampen står 
och sluter lycklig på din sege11dag 
din unga hustru fast i dina al'mar -
kring dig och henne faller m1ddagsljus , 
högsommargåtor tyda ni tills.amman. 
Hon vårdat elden på din härd, hon rett 
din bädd - ditt v·erk, din vila har hon hägnat. 
Din kraft ,är hennes, hen:nes kraft är din: 
för henne ljude även kröningsrnarschen ! 
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På 1930-talet tränger den nya tidens realism och livsstil in i 

den akademiska p.oesien. Den författare, docenten Natan Valmin, 

som sjöng till kvinnan 1931, behåller det tredelade schemat, det 

dröj1er visserligen hos honom kvar en doft av romantik, men ·eljest 

tar han inte sin uppgift så högtidligt och akademiskt som man 

gj1orde tidigare, då man inte gärna rimmade på »karameller» 

eller talade om naturens »sav i svall ». »Där är en Mor», heter 

det, och 

Där är ·en syster. Hon var med, d·en bästa vännen , 
i barndoms lek, i ungdoms flit, i mogen möda. 
Sitt ,äpple delade hon snällt -med liten slarver, 
s-om redan ätit sitt; hon hjälpte oss igenom 
den läxa svår, vi fick i skiolan och i liv,et. 
Vår bä,sta bundsförvant, ibland vår tukfarinna, 
hon delte systerlig kl'itik och karameller. 
Av kransens blad rätt månget flätats in av henne. 

Och där är Hon, som :Wom ·en vår, när solen satte 
naturens sav på nytt i svall. På ö.desvä,gar 
hon fördes till oss; ingen makt i univer.sum 
då kunde hejda oss, förrän vi hennie vunnit. 

M.en den nya situationen med kvinna11 som kamrat och kon

kurrent si.år helt igenom 1935. Hyllningen till kvinnau detta år, 

författad av Karl-Erik Löfqvist, vänder sig, liksom föregående år, 

först till mod.ern och systern men därefter heter d·et: 
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Här möta vi Dig som student 
på v,ä,g mot samma mål och platser. 
Du blivit vedrnam lwnkurrent 
och skyr ej rarbetets strapatser. 

M·en om Du också är kamrat, 
bevedd ratt kämpa och att vinna, 
vi glömma ej Din vavelses primat • 
att vava varm och lycklig kvinna. 

Kamratligheten och likställigheten mellan man och kvinna fick 

ett pregnant uttryck 1938. Sedan kvinnan som moder vederbörligen 

hyllats tecknar författaren, sedermera profossor Sune Genell, i 

pr.egnanta bilder och uttryck de nya krav och plikter som vila på 

en doktorands hustru. Livet är mindl'e självklart tryggt och ombo

nat än förut, vanskligheterna flera men man och hustru samman

svetsas hårt i gemensamt arbete och strävan, ty: 

Till enighet förpliktar ock lokalen: 
två rum och kök i djup vai,daglighet, 
där kan den st<?ra kär1efoen gå . bet 
på uppgiften att lindra ~jrälakv.alen. 
Där ställs på prov · 
de bådas livsbehov, 
där kände mannen, nät· han stod vid r.anid·en 
av ·djupen, där man blir det ondas rov, 
en hustrus tröst och hj·älp, den svala handen . 
Till plikterna som människans natur 
har ålagt kv.innan i det stora spelet 
kom doktomndens kr.av - att läsa korr.ektur. 
Hon :liann si·d. 87 det stora fe let. 
Och boken blev passabel såsom helhet . 

. När 1943 en traditionell tredelning bibehålles, men då gäller 

mor, maka och barn, återspeglar detta en situation, som numera 

nästan kan betraktas som regel blallld doktoranderna eller i varj·e 

fall intet som ett sällsynt undantag. D en tredje repres.entanten för 
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kvinnan hyllas förresten i hyllningen till damerna av docenten 

Bo Gerle på ett så välfunnet, okonventionellt sätt, att hon här till 

sist må få komma med: 

13 

Den tredje! ett rynkigt och gnällande knyte, 
man gav oss på armen, och hastigt vi funno 
på jakt ·efter likhet ett rikligt byte, 
av faderns orimliga stolthet vi brunno. 
Men knytet växte, och stoltheten stundom förtvinat 
och ersatts av missnöjets osande dankar, 
när knytet med nattskrik den forskande pinat 
och bringat i oreda v,älfunna tankar. 
Men - istappen smälter för solstrålens glitter, 
en .ängslig barnblidk åskmolnen skingrar, 
när på renskrivet ark som sigillum sitter 
ett avtryck av fem små fuktiga fingrar. 





DOKTORSPROMOTIONER OCH DOKTORSUTNÄMNINGAR 

I LUND FRÅN ÄLDSTA TILL NUVARANDE TID 

I tabellen angives år, dag, promotor och antal promovendi, h =hedersdoktor; 
j = jubeldoktor (resp. jubelmagister); l = licentiat. 

TEOLOGISKA FAKULTETEN 

1672 3/ 9 P. Winstrup 1918 27/9 G. Aulen 18h., 111. 
1725 1/5 M. Hegardt 1923 1~/9 E. Aurelius 10 h., 9 I. 

" 8/6 J. Linnerius 1926 22/5 G. Aulen 4 
1733 23/ 2 A. Rydelius 1930 31/5 

" 
1 h., 4 I. 

" 3/ 3 " 
1931 30/ 5 Doktorsutnämning 1 

" 10/ 3 
" 

1935 31/5 J. Lindblom 4 h., 9 I. 

" 17/3 
" 

1937 31/5 R. Bring 4 
1742 3/ 4 H. Benzelius 1 1938 31/5 

" 
1 

1746 2/5 
" 6 1939 31/5 A. Nygren 3 

-1768 25/ 6 J. Engeström 18 1940 31/5 Doktorsutnämn in g 3 
1769 14/6 C. J. Benzelius 1941 31 / 5 J. Lindblom 4 h., 7 I. 

" 17/ 6 
" 

1942 30/5 H. Odeberg 1 
1772 20/6 S. Munthe I 1943 31/5 R. Bring 5 
1782 16/2 0. Celsius 2 1944 31/5 . H. Pleijel 5 
1796 18/4 S. Lemchen 1 1945 31/5 S. Kjöllerström I 
1868 28/ 5 W. Flensburg 28 1946 31/5 A. Nygren 3 
1910 30i 5 Doktorsutnämning 2 J,947 31/5 j. Lindblom 2 
1912 31/5 H. Holmquist 10 

-

JURIDISKA FAKULTETEN 

1768 27/ 6 s. [Lager] Bring 7 h. 1870 1/6 G. Broome lj. 
1820 22/ 6 j. Holmbergsson 2 1893 26/ 5 Doktorsutnämning 1 h., 31. 
1868 28/5 C. J. Schlyter 18 h. 1894 31/5 

" 1 
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1894 31/5 Doktorsutnämning 1 1920 31/5 Doktorsutnämning 2 
1895 31/5 

" 
4 1921 31/5 

" 
1 

1896 30/5 
" 

5 1922 31/5 
" 1899 31/5 

" 
1923 31/5 

" 
2 

1900 31/5 G. K. Hamilton 5 h., I I. 1925 30/5 
" 1903 29/ 5 J. Ask 2 h., 3 I. 1935 31/5 
" 

1 
1909 28:/5 Doktorsutnämnin g 2 1939 31 / 5 R. Bergendal 1 
1912 30/5 ;, 2 1943 31/5 

" 1 j. 
1915 31/5 

" 
1944 31/5 K. Olivecrona 1 h., 1 I. 

1917 31/5 
" 

1945 31/5 H. Karlgren 2 j . 
1918 27/9 A. Ernberg 9 11. 1946 31/5 I. W. Sjögren 2j., 11. 
1919 31/5 Doktorsutnämning I 1947 31/5 Å. Malmström 2 h. 

MEDICINSKA FAKULTETEN 

1689 4/12 R. Sackensköld 1819 8/7 C. F. Liljewalch 16 
1721 22/3 j. j. von Döbeln 1825 22/ 6 J. Sönnerberg 14 
1735 24/5 

" 
1868 29/5 N. H. Loven (förrättades 

1.735 30/6 G. Hannens av Gellerstedt f. L., som 
1738 21/3 J. J. von Döbeln blivit sjuk) lj.,1511.,71. 
1740 14/4 G. Harmens 1875 1/6 Doktorsutnämning I 
1744 30/7 

" 1877 1/6 
" 

3 
1745 11/6 

" 
1 1881 31/5 

" 
I 

1751 14/ 10 E. Rosen [blad] 3 1882 1/6 
" 

2 
1756 17/3 G. Harmens 1884 31/5 

" 
1 

1760 22/3 
" 

5 1887 28/5 
" 

3 
1768 28/6 " 

9 1889 1/6 
" 

1 h., 3 I. 
1778 20/6 

" 
6 1890 31/5 

" 
2 

1780 6/ 5 C. Wollin 3 1891 30/5 
" 

3 
1791 10/12 A. H. Barfoth 7 1892 31/5 

" 1794 13/6 j . H. Engelhart 11 1893 27/5 S.· Ribbing 9h.,4j.,41. 
1797 2/12 C. Wollin 10 1894 31/~ Doktorsutnämning 4 
1800 18/6 A. H. Barfoth 201 ) 1895 31/5 

" 
9 

1806 22/6 A. H. Florman 8 1896 30/5 
" 

5 
1813 22/6 E. Z. Munck af Rosen- 1898 31/5 

" 
2 

schöld 16 1899 31/5 
" 

5 

1 I Barfoths program uppräknas dessutom 19, som utan högtidilig promotion erhållit diplom. 
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1900 31/5 S. Ribbing 1 j., 6 h., 2 I. 1928 31/5 Doktorsutnämning 1 
1901 31/5 Doktorsu tnämnin g l 1930 31/5 

" 3 
1902 31/5 

" 
3 193 1 30/5 

" 2 
1903 29/5 

" 
2 1932 31/5 

" 3 
1904 30/5 

" 
2 1933 31/5 

" 3 
1905 31/5 

" 
1 j ., I h., 5 I. 1934 31/5 

" 
4 

l906 31/5 
" 

2 1935 31/5 
" 5 

1907 31 / 5 
" 

I h. 1936 30/5 E. M. P . Widmark 9 h., 9 I. 
1911 31/5 

" 
3 1937 31/5 S. Ingvar lj.,71. 

1912 30/5 
" 

1 1938 31/5 H. Sjöbring g 

1913 31/5 " 
2 1939 31/5 G. Ahlgren 2 j., 1 en!. k resol. 

1914 27/5 
" 

1 21/4 1939, 31. 
1915 31/5 

!' 
2 1940 31/5 Doktorsutnämning 4 

1918 27/9 J. Forssman 4j., 14h.,4L 1941 31/5 G. Backman lj.,81. 
1919 31/5 Doktorsutnämning 3 1942 31/5 A. Lindau 4 
1920 31/5 " 

4 1943 31/5 S. Larsson lj.,71. 
1923 31/5 

" 
1944 31/5 S. Siwe 8 

1924 31/5 
" 

1 1945 31/5 G. Dohlman 3 
1925 31/5 

" 
2 1946 31/5 G. Kahlson 1 j ., 9 I. 

1926 31/5 
" 3 1947 31/5 E. Essen-Möller 8 h., 11 l. 

1927 31/5 
" 

5 

FILOSOFISKA FAKULTETEN 

1670 28/ 1 C. Hahn 14 1751 4/ 7 s. [Lager] Bring 45 
1688 28/ 1 A. Stobreus 15 1754 22/ 6 J. Nelander 47 
1692 25/11 j. Lundersten 28 1757 23/6 L. Liedbeck 40 
1698 5/ 12 A. Riddermark 33 1760 20/ 6 S. j. Munthe 40 
1706 26/ 1 H. Stridsberg 24 1763 19/ 6 L. Laurell 32 
1719 11 / 12 C. Quensel 34 1766 23/6 j. H. Burmester 27 
1723 24/ 5 C. Schulten 33 1768 29/ 6 E. G. Lidbeck 75 
1726 8/ 12 M. Rydelius 27 1772 23/ 6 C. B. Trozelius 41 
1730 19/ 6 

" 
33 1775 23/6 C. Wollin 40 

1734 10/ 6 A. Moller 55 1778 23/6 N. Schenmark 40 
1738 15/5 K. Stobreus 71 1781 23/6 A. P. Stobreus 40 
1741 27/6 D. Menlös 62 1784 23/ 6 E. S. Bring 40 
1745 18/ 6 G. Harmens 65 1787 23/6 G. Sommelius 45 
1748 21/6 N. Stobreus 46 1790 23/ 6 M. Norberg 40 
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1793 22/ 6 M. Fremling 59 1890 31 / 5 Doktorsutnämning 4 
1796 23/6 L. P . Munthe 65 1891 30/ 5 

" 4 
1799 22/ 6 A. j. Retzius 40 1892 31 / 5 M. Weibull 15 
1802 23/ 6 P. Tegman 34 1893 27/ 5 A. V. Bäcklund 8 
1805 23/6 j. Lundblad 43 1894 31 / 5 F. W. C. Areschoug 7 
1808 23/ 6 A. Lidbeck 70 "1895 31 / 5 Doktorsutn ämnin g 4 
1811 21 / 6 N. H. Sjöborg 60 1896 30/ 5 

" 5 
1814 22/ 6 F. J. Cederschöld 56 1897 31 / 5 S. Berggren •• 19 
18.17 21 / 6 C. E. Kjellin 29 1898 31 / 5 Doktorsutnämn in g 4 
1-820 22/ 6 E. Tegner 37 1899 31/ 5 

" 4 
1823 20/ 6 C. F. Fallen 42 1900 31 / 5 H. H. von Schwerin 22 
1826 23/6 C. A. Agardh 40 1901 31 / 5 Doktorsutnämning 3 
1829 23/ 6 J. A. Engeström 46 1902 31 / 5 

" 4 
1832 23/6 A. 0. Lindfors 42 1903 29/ 5 J. R. Rydberg 10 
1835 23/6 J. Brag 36 1904 31/5 Doktorsutnämning 5 
1838· 23/6 E. S. Bring 50 1905 31 / 5 

" 2 
1841 23/ 6 C. G. Brunius 35 1906 31/ 5 K. F. Söderwall 16 
1844 22/ 6 B. M. Bolmeer 71 1907 31 / 5 Doktorsutnämning 3 
1847 23/ 6 C. A. Hagberg 37 1908 30/ 5 

" 7 
1850 22/ 6 c. J. Hill 45 1909 28/ 5 N. Flensburg 20 
1853 23/6 S. Nilsson 68 1910 31/ 5 Doktorsutnämning 12 
1856 31/ 5 j . G. Ek 36 1911 31/ 5 

" 7 
1859 1/ 6 N. J. Berlin 19 1912 31/5 H. Larsson 18 
1862 31/ 5 J. G. Agardh 21 191 3 31/5 Doktorsutnämning fi 
1865 7/ 6 C. J. Tomberg 31 1914 29/ 5 

" 
g 

1868 29/ 5 A. Nyblreus 34 19 15 31 / 5 E. Li ljeqvist 17 
1871 3/ 6 G. Ljunggren 20 1916 31 / 5 Doktorsutnämning 12 
1874 3/ 6 C. W. Blomstrand 35 1917 31/5 

" 6 
1877 6/ 6 A. T. Lysander 21 1918 27/ 9 A. Moberg 29 
1879 31/ 5 A. V. Bäcklund 14 1919 31 / 5 Doktorsutnämning 7 
1880 31 / 5 C. W. Blomstrand 5 1920 31 / 5 

" 5 
1881 31 / 5 Doktorsutnämning 4 1921 31 / 5 C. V. L. Charlier 14 
1882 31 / 5 

" 
5 1922 31 / 5 Doktorsutnämning 9 

1883 31 / 5 A. Nyblreus 8 1923 31 / 5 
" 

17 
1884 31 / 5 Doktorsutnämning 10 1924 31 / 5 V. W . Ekman 22 
1885 31/5 

" 
2 1925 29/ 5 Doktorsutnämning 10 

1886 31/ 5 T. Wisen 12 1926 31 / 5 
" 

5 
1887 31 / 5 Doktorsutnämnin g 3 1927 31 / 5 K. A. Grönwall 22 
1888 31/5 

" 9 1928 31 / 5 Doktorsutnämning 9 
1889 1/ 6 C. W. Blomstrand 14 1929 30/ 5 S. Agrell 14 
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1930 31/5 Doktorsutnämning 6 1939 31/5 H. Kylin 19 
1931 30/5 M. Riesz 14 1940 31/5 Doktorsutnämning 7 
1932 31/5 Doktorsutnämning 12 1941 31/5 ]. Koch 22 
1933 31/5 S. Bodforss 12 1942 30/5 A. Wifstrand 19 
1934 31/5 Doktorsutnämning 15 1943 31/5 N. Zeilon 16 
1935 31/5 E. Tegen 16 1944 31/5 K. Lundmark 26 
1936 30/5 Doktorsutnämning 14 1945 31/5 K. G. Ljunggren 23 
1937 31/5 A. Hadding 22 1946 31/5 T. Gislen 13 
1938 31/5 N. Heribert Nilsson 15 1947 31/5 A. Miintzing 16 

Summa inom fil. fak. 3143 

• 
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SKRIFTER 
UTGIVNA AV FÖRENINGEN DET GAMLA LUND 

l [1919] Kartor över staden Lund och dess jordar från tiden före 1705 

utg. av L. WEIBULL. ....... .... .... .. . ... .. .. .. ... .. . ......... .. ...... .. ........... Nedsatt pris kr. l: 50 

2 [1920] RYDBECK, 0., Den äldsta kristna konsten i Skåne. Lund och Dalby. ,, ,, l: -

3 [1921] QUENNERSTEDT, A., Mina första Lundaminnen . ..... .... .. ...... . .. ..... . . 

4 [1922] WRANGEL, E., En Lundaskald och en skämtdikt om Lundaflickorna. 

5 [1923] Lund på 1690-talet. 16gl års sjättepenningslängd utg. av G. CARL-

QUIST. S. Klemens och Drottens rotar .... .. . ........ . ... .. . ........... . ..... . 

6 [1924] Lund på 16gO-talet . . . 2. Krafts och Vårfru rotar ..... . . ........... . 

7 [1925] WERNER, C. Blick på byggnadskulturen i det nuvarande Lund .. . . 

8 - 9 [1926-27] OSBERG, N. P., Lundaminnen från 1820-, 30- och 40-talen. 

Utg. av GUNNAR CARLQUJST ... . .. .. .. ......... ... ...... .... ..... .. ............... . 

IO [1928] FORSSANDER, J.-E., Utgrävningarna å Domkapitelhusets tomt. 

" 

" " 

" l: -

" I: -

" 1: 50 

" 1:50 

" I: -

" 3: -

Sommaren 1927. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . ... . . . .. . . . . .. . ... .. . .. . .. . . . . ,, l: -

II [1929] WIESELGREf", P., Lunds Akademi på 1820-talet. Personskildringar 

i brevform. ... .. . .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... .. . ... ... .. ... .. . ... .. . Slutsåld. 

12 [1930] ERLANDSSON, H ., Om vattendragen och den ä ldsta bebyggelsen 

i Lund .................................................. . .. ..... . .. .. ........ .. ............ Nedsatt pris kr. l: -

13 [1931] BERG, J., Från gamla Lund. Några föremål i min samling. .. . ...... ,, l: -

14 [1932] WRANGEL, E., En lundensisk studentkrets vid 1800-talets mitt. 

Med teckningar av Carl Wetter ............ . . ....... .... .... . . .. .... ... .. .. .. .. . 
" " 

1:50 

15 [1933] KARLSON, W. , Lundensiska yrkesmän. Tenngjutare. . ... ........ ... .. . " " " 
2: -

16 - 17 [1934-35] VON SCHWERIN, H . H ., Lundagårdshuset. ··· ···· ···· · ············ " " 2: -

18 [1936] CLAESSON, HILDING, Lunds Kyrkogårdar. I. . .... ....... ....... . ........ .. " 
2: -

19 [1937] BLOMQVIST, RAGNAR, Fru Görvels gård i Lund. . ................. .. ... . 
" " " 2: -

20 [1938] AGRI, }ANNE, Anteckningar om Lunds borgare på 1740-talet ..... . . " " " 2: -

21 - 22 [1939-40] BLOMQVIST, RAGNAR, Tusentalets Lund . ... .... .... . ........ ... . 
" " " 4: -

23 [1941] ERNST, GUSTAF, Lunds Folkskolor före 1842 .. ... ......... .......... . .... . . " " 1:50 

24-25 [1942-43] KARLSON, WILLIAM, Kruk- och pottemakare i Lund under nyare 

tid intill 1850 .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .. . .. . ...... .. . ... ... . . . .. . ... ... ... .. . ... ... .. . ... . .. Pris kr. 6: -

26 [1944] Det akademiska Lund vid 1800-talets mitt. Abraham Rundbäcks Lunda-

minnen utg. med inledning och personregister av HILDING PLEIJEL ... ... .. . Slutsåld. 

27 [ 1945] En Lundensisk borgarsläkt. En skildring av släkten Löwegren byggd på 

akademie smeden Petter Löwegrens och professor Michael Kolmodin 

Löwegrens anteckningar utarbetad av YNGVE LÖWEGREN .. . .. . .. . ... ... ... ... ... Slutsåld. 

28 [1946] BLOMQVIST, RAGNAR, Lund på Mogens Madsens tid ... ... ... .. . ...... ... ... ... .. . Pris kr. 3: -

29 [r947J OLSSON, BROR, Doktorspromotioner i Lund .............. . ..... . .. . .. . .. ... . ....... .. ,, 4: -

Den i årg. 28 ingående reproduktionen av Hogenbergs kopparstick över Lund, tryckt 

på träfritt fjäderlätt papper, kan erhållas separat för kr. l: 50 per ex. 

Anmälan om inträde i Föreningen Det gamla Lund sker till kassören, antikvarie RAGNAR BLOM

QVIST, Bokbindaregatan 12 b, Lund. Med lemsavgiften är 4: - kr. och kan insättas på före

ningens postgiro nr 27 19 01. Ovan prissatta äldre årgångar kunna erhållas hos kassören . 


