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Menyn till 1868 års stora festmiddag, den vars serverande och avätande Malmö Nya Allehanda 
tillät sig ha vissa synpunkter på. Bildkälla: AF:s Arkiv. 
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Post festum jubilæum
NÅGOT OM EFTERMÄLEN OCH KONKRETA LÄMNINGAR FRÅN LUNDS UNIVERSITETS TIDIGARE JUBILEER

När den festlighet, till vars programblad denna artikel 
skrivs, firas så återstår det endast två dygn av Lunds uni-
versitets 13 månader långa 350-årsjubileum. Hur kom-
mer man efteråt att se på detta, det mest omfattande 
jubelfirandet i Lunds universitets historia? Kommer man 
att anse att det varit lyckat eller ej? Och på litet längre 
sikt: hur kommer man att kunna finna att det speglade 
något som man skulle kunna kalla en ”tidsanda”? Och 
vad kommer eftervärlden att kunna finna för mer kon-
kreta lämningar av bestående värde efter det?

I vart fall för en historiker är det ännu för tidigt att ställa 
sådana frågor rörande en så näraliggande händelse. 
Här skall därför i stället göras ett rapsodiskt försök att  
besvara motsvarande frågor rörande universitetets  
tidigare jubileumsfiranden.

På sitt sätt kan man säga att universitetet firade sitt 
första jubileum redan 1669. Då högtidlighöll man, för 
första gången sedan invigningen året innan, universite-
tets årsdag, Karldagen, med att i sann barockanda fes-
ta på bland annat rhenvin, öl från Wismar, harar, kalko-
ner, gäss och nejonögon. Årsdagen skulle också länge  

fortsätta att firas regelbundet (från 1688 i kombination 
med rektorsskifte) med mat, musik och – inte minst – 
många och långa tal. Dessa festligheter får dock i detta  
sammanhang mer ses som en allmän och återkom- 
mande akademisk högtid än som ett specifikt jubileums-
firande, och i artikeln koncentrerar jag mig därför på de 
totalt fyra tillfällen då man särskilt högtidlighållit med 
anledning av jämna förflutna sekel eller halvsekel: 1768, 
1868, 1918 och 1968.

1768
Universitetets första ”jubilæum” firades den 24 till och 
med den 29 juni 1768. Formellt sett borde det förstås 
ha firats just i anslutning till årsdagen i januari, men  
universitetsledningen hade fått nådigt tillstånd att  
”i anseende till årstidens obeqvämlighet” skjuta fram 
festligheterna till midsommarveckan (vilket vid denna 
tid var vårterminens normala sluttid). Därmed hade man 
grundlagt en tradition som följts vid samtliga senare  
jubileer (det innevarande, med sin utsträckning på mer 
än ett år, undantaget), nämligen att dessa förlagts till 
den varmare tiden på året snarare än till universitetets 
egentliga födelsedag. 
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Lund hade haft en egen nyhetstidning i början av 
1700-talet: Lundska Lögerdagz Courant (alias Lundska 
Onsdagz Courant beroende på de båda utgivnings- 
dagarna). Den hade dock lagts ned redan 1718, och 
därefter dröjde det ända till 1775 innan Lunds Wecko-
blad fyllde denna lucka. Av detta skäl saknas samtida 
pressreferat från festligheterna 1768, men i gengäld 
har vi lyckligtvis en utförlig ögonvittnesskildring, ned-
tecknad av en ung, gästande uppsalaakademiker: den 
27-årige docenten i lärdomshistoria Johan Henrik Lidén. 
Tack vare denne vet vi hur jubileet gestaltade sig, och 
kan konstatera att det, efter en inledande längre jubi-
leumsceremoni i Domkyrkan den första dagen, främst 
utgjordes av ett växelspel mellan fakultetsvisa promo-
tioner (också de i Domkyrkan) på dagarna och festan-
de med mat och dans om kvällarna. Inte minst det sista 
tycks ha tagit på krafterna, och Lidén konstaterar att ett 
par uppenbarligen behövliga ”hvilodagar” var inlagda i 
programmet. Först mot aftonen av den första av dessa 
”hade man ändtligen hvilat ut, så att man här och där 
träffade en blek och trött skönhet promenerande” (en 
formulering som belyser det faktum att jubileet gav ett 
tillfälle för även kvinnor att deltaga i det för dem annars 
ännu stängda akademiska livet). När man den fjärde  
dagen var framme vid den medicinska fakultetens pro-
motion konstaterade Lidén finurligt att det nu var hög 
tid för just denna vetenskap: ”Man hade förra dagarne 
ätit, druckit, dansat och förkylt sig, allt till öfverflöd.  
Hälsan lider häraf. Medici behöfdes”.

Något man påminns om när man läser Lidéns detalje-
rade skildringar är att jubileet 1768 firades i vad som 
ännu var ett mycket tydligt ståndssamhälle, där var och 
en hade sin bestämda rang och plats. Detta framgår 
exempelvis i hur man placerades i de högtidliga proces-
sionerna och i hur man fick och skulle sitta under cere-
monierna i kyrkan: 

Kl. 9 skedde sammanringningen, då processio-
nen förfogade sig ifrån academie huset [Kungs-
huset] till stora eller västra kyrkoporten öfver 
gatan uti följande ordning. Först geck academie 
vakten; dernäst studerande ungdomen, efter 
växt och storlek parade, utan afseende på sina 
olika nationella samfund; därefter de som till 
borgareståndet höra; sedan academie staten 

och prästerskapet under hr biskopens och pro-
cancellerens d:r Engeströms samt academiens 
rectoris magnifici företräde, för hvilka acade-
miens ministri publici gingo med silfverspirorna 
i sina händer; och sluteligen kom respective  
ridderskapet och adeln under fältmarskalken 
grefve Hamiltons anförande. Vid ingången i 
kyrkan emottogs processionen med pukor och 
trumpeter, som rördes ifrån orgelläktaren.  
Studerande ungdomen intog sin lectare och 
vanlige ställen; borgareståndet satt uti de  
vanlige borgarebänkarne vid stora gången;  
academie staten uti magistratens och herrar 
handlandes bänkar; ridderskapet placerade sig 
uti professorum och de öfrige dertill hörande 
bänkar, hvarest noblessen, adjuncti, docentes 
med flera af academie staten eljest pläga sitta.

Lidén var ingen okritisk iakttagare av arrangemangen, 
och är ganska vass särskilt i sina anmärkningar rörande 
en hel del av de talade inslagen under festligheterna. 
Det gäller allt från att ”ingen kunde höra” prokanslerns 
inledande festtal till att professor Trozelius latinska tack-
tal vid teologie doktorspromotionen var ”vidlöftigare 
än behof varit”. Däremot prisade Lidén det omfattande 
inslaget av ”skön musique” vid de olika programpunk-
terna. Och som helhet får man, som framgått av en del 
av citaten ovan, intrycket att det rådde en hög och god 
”partystämning” i Lund under dessa junidagar. 

Finns det då något mer konkret minne kvar efter 1768 
års jubileum? Ja, i en monter på universitetets histo-
riska museum kan man ännu betrakta det som var  
lärosätets stora materiella nyinvestering i samband med 
firandet: en ny rektorsdräkt. Av de totalt 800 daler silver-
mynt universitetet fått för ”wid Jubilæum förefallande 
behof” plöjdes i princip vartenda öre ned i en påkostad 
mantel och hatt i purpurfärgat sammet, prydda med 
dyrbarheter som guldband och bergkristaller. Detta för-
värv användes sedan flitigt under drygt hundra år innan 
det mot 1800-talets slut kom att utbytas mot frack och 
den av Oscar II år 1882 skänkta rektorskedjan. Först 
på 1950-talet kom bruket med en särskild rektorsdräkt 
till heders igen. Numera är det dock en modern kopia 
som används medan 1768 års dräkt alltså blivit musei-
föremål.  
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1868
Universitetets 200-årsjubileum – eller ”andra secular-
fest” som arrangemanget ofta kallas i de samtida hand-
lingarna – firades den 27 till 29 maj 1868, alltså en  
månad tidigare än jubileet ett sekel tidigare. Därför rådde 
kanske ännu inte full högsommarvärme, men troligen 
inte långt därifrån; de samtida pressreferaten talar entu-
siastiskt om soligt och ”strålande vackert” väder. Ja, får 
man döma efter medias rapportering så synes inte bara 
vädret utan jubileet som helhet ha varit en närmast total 
och överväldigande succé. Lunds Weckoblads reporter 
bad, närmast överväldigad, i slutet av sin andra artikel 
från festligheterna om ursäkt för att han ännu bara för-
mått att i sådan korthet och ”tarflighet” rapportera, 
men hänvisade till att det behövdes ”några dagars sans-
ning efter dessa jublande fröjder” vid en tidpunkt då 
man ”ännu litet hwar här i samhället” levde ”i dyningen 
efter det brusande lif, hwars make man aldrig tillförne 
skådat i wår stad”. När denna rapport några dagar se-

nare inflöt och Weckobladet därtill hunnit ta del av sina 
pressgrannars omdömen konstaterades att

[…] med ett eller möjligen twå undantag, alla 
tidningar warit ense deri, att ”festen warit en 
af de intressantaste och skönaste som någonsin  
firats i wårt land.” Ej nog med att stämningen 
hos dem, som förunnats att i widsträcktare mån 
deltaga i festligheterna, warit glad och högtidlig 
på en gång, utan de s. k. lägre klasserna ha ut-
wecklat en hållning, en allmän anda, som är be-
römwärda. Icke en tillstymmelse till något stö-
rande uppträde har wisat sig, och oaktadt den 
för wåra förhållanden ofantligt stora folkmassa, 
som dagligen rörde sig i de dagarnes centrum,  
Lundagård, Botaniska trädgården och Tegnérs-
platsen, har man icke kunnat upptäcka ett spår till 
ofredande å planteringarne, de gröna planerna 
eller stängseln deromkring.

Tidningen fann detta vara ett mycket gott betyg åt  
”arbetarebefolkningen här och i orten här omkring”, 
formuleringar som skvallrar att man nu snarare levde 
i ett klassamhälle än i det ståndssamhälle där man be-
funnit sig hundra år tidigare.
 
Grannstadstidningen Malmö Nya Allehanda dristade sig 
dock att ha vissa synpunkter på åtminstone en del av 
”arbetarna”, nämligen servitörerna på den stora fest-
middagen, vilka serverade soppa ”till höger och wens-
ter, än i de framsträckta tallrickarne och än på de fram-
sträckta frackärmarne”. Även mot gästernas bordsskick 
gjordes dock vissa anmärkningar, till exempel mot att 
vissa sågs ”i lag med att tranchera sin kycklingstek på 
det egendomliga sätt, att kycklingen hölls upp till mun-
nen med gaffeln och sönderslets med tänderna, under 
det den andra handen höll tallricken nedunder för att 
uppfånga de nedfallande styckena”. Dock, konstatera-
des det, ”woro alla glada och förnöjda, ty de hade emel-
lertid smakat på de dryckeswaror, som hade uppmar-
scherat på bordet, och funnit, att de icke enbart woro 
lustiga att se till utan äfwen goda till att förlora förstån-
det igenom”. 

Viss kritik tillät sig, kanske inte helt förvånande, även 
Lunds mer liberal-radikala pressröst vid tiden, Folkets 
Tidning (även om också denna var övervägande positiv 

1768 års rektorsdräkt, här buren av professorn i obstetrik, 
Kilian Stobæus d y (rektor 1786). Målning av ritmästare 
Martin David Roth i Lunds universitets konstsamling.
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i sin generella rapportering). Det man här sköt in sig på 
var jubileumspromotionerna i allmänhet och den teolo-
giska fakultetens i synnerhet. Den föga klerikalt lagda 
tidningen förutspådde här att

Om universitetet någonsin mera kommer att fira 
en sekularfest, så tro wi att till och med prester – 
om sådane 100 år härefter finnas – skola ha för-
sakat de godmodiga barnlekarne med hattarne 
och mera annat wid doktorspromotioner.

Så här 150 år senare får vi konstatera att tidningen blev 
felspådd: såväl präster som doktorshattar existerar som 
bekant ännu.  

De olika fakulteternas promotioner utgjorde generellt 
– liksom hundra år tidigare – ett dominerande inslag i 
1868 års firande, och inte minst var det hedersdoktorer 
som kreerades. Intressant är att studera den nationella 
fördelningen på dessa. Man finner då ett mycket stort 
antal belönade norrmän och danskar liksom såväl en fin-
ländare som en islänning. Så gick hela jubileumsfirandet 
också i stor utsträckning i skandinavismens tecken. Ett 
stort antal av de nu till mogen ålder komna professorer 
som hade planerat festligheterna hade som unga stu-
denter varit brinnande skandinavister under rörelsens 
första våg på 1830- och 1840-talen. Säkerligen hade de 
med sorg sett på hur rörelsen till synes gått i graven efter 
Danmarks besvikelse över bristen på svensk-norsk hjälp i 
kriget mot Preussen och Österrike 1864, och lika säkert 
är att de såg 1868 års jubileum som ett medel att åter-
knyta banden till de andra skandinaviska universiteten 
i allmänhet och till Köpenhamns i synnerhet. Allt detta 
speglades tydligt inte bara i valet av hedersdoktorer utan 
även i gästlistan och i den ymniga högtidsretoriken. Här 
talade exempelvis rektor, Gustaf Ljunggren om universi-
tetets roll att bidra till ”en försoning emellan folken”; att 
”utan fruktan liksom utan misstroende, på forskning-
ens och diktens område åter närma sig stamfränderna”.

Lyckades man då i detta uppsåt? I icke ringa utsträck-
ning: ja. Visserligen återuppstod inte den äldre skandi- 
navismen i sin mest yviga och högstämda politiska 
form (med drömmar om ett gemensamt skandina-
viskt rike som skulle stå starkt mot både Tyskland och  
Ryssland), men helt klart blev det ny fart på de förbin-
delser mellan ländernas akademiker som annars nästan 

legat nere sedan 1864. Studenterna tog tag i ett sedan 
tidigare till 1867 planerat men inställt studentmöte och 
höll detta i Kristiania (Oslo) 1869 i stället. Under detta 
möte lade de danska och lundensiska representanterna 
därtill grunden för en gemensam stipendiefond, den 
Oehlenschläger-Tegnérska. Denna fond, samförvaltad 
av AF och Studenterforeningen, delar alltjämt ut stipen-
dier till studenter från Lund och Köpenhamn som vill 
studera i annat nordiskt land. Också bland de akade-
miska lärarna och forskarna sågs ett ökat akademiskt 
utbyte efter 1868 i form av ett antal regelbundet åter-
kommande gemensamma nordiska vetenskapliga kon-
gresser och möten.

På ett mer lokal- och vetenskapshistoriskt plan torde det 
värdefullaste resultatet av 1868 års jubileum nog vara att 
universitetet till detta för första gången fick hela sin his-
toria skriven, grundligt och på svenska. Det var den unge 
historieadjunkten Martin Weibull som, assisterad av den 
än yngre biblioteksamanuensen Elof Tegnér, tog sig an 
denna pionjäruppgift. Universitetet hade visserligen  
tidigare fått sin historia skriven (första gången redan på 

Den unge Martin Weibull (här fotograferad på äldre 
dagar) var mannen bakom tre av de bestående resultaten 
av 1868 års jubileum: universitetshistoriken, runstenarna 
på Universitetsplatsen och namnfrisen i AF:s Stora sal.
Bildkälla: AF:s Arkiv.
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1740-talet), men då på latin och närmast i ett slags per-
sonnamnsuppradande årskrönikeform. Med Weibulls, 
på gedigen grundforskning baserade, verk föddes  
däremot, enligt Gunnar Broberg, svensk ”universitets-
historia i modern mening”. Undertecknad är en av dem 
som av erfarenhet kan intyga att 1868 års historik ännu 
är ett närmast oundgängligt referensverk för den som är 
intresserad av vårt lärosätes historia, därtill välformulerat 
och inte utan personligt kritisk udd i tonen.

Även de lundabor som inte valde att plöja igenom  
Weibulls tjocka bok kunde märka av hans insatser på ett 
annat sätt, nämligen genom ett bestående nytt inslag i 
stadsbilden. I ett hörn av den gamla botaniska trädgård-
en (nu Universitetsplatsen) ställde universitet nämligen 
upp den gåva man till jubileet hade fått av ”Föreningen 

Titelbladet till 1868 års universitetshistorik, den första 
moderna, fullständiga, skildringen av Lunds universitets 
historia på svenska. Bildkälla: Lunds universitetsarkiv.

för Skånes fornminnen och historia”: sex stycken skån-
ska runstenar placerade kring en fingerad gravhög. Och 
sekreterare i den givande föreningen samt initiativtagare 
till donationen var just – Martin Weibull! Gåvan kan ses 
både som ett handfastare bidrag till universitetets his-
toriska samlingar och som ett uttryck för tidens natio-
nalromantiska vikingavurm. Inte minst inleddes därmed 
också en tradition att i samband med universitetets jubi-
leer (1968 undantaget) på olika sätt pryda universitets-
platsen; en tradition som nu senast har fullföljts genom 
Charlotte Gyllenhammars staty ”Meteorit”, placerad 
bara ett mindre stenkast [sic!] från 1868 års runstenar. 

Slutligen drog även studenterna sitt strå till stacken för 
att hugfästa jubileet. För vissa överskottsmedel som den 
nyligen konstituerade studentkåren hade att disponera 
beslöts att bekosta målandet av en namnfris på balkong-
en i Akademiska Föreningens stora sal. Namnen skulle 
väljas bland ”alla de män, som under snart förflutna 
tvenne århundraden utgått ur våra akademiska hörsalar 
till en hedrande och gagnelig, ofta lysande verksamhet 
i fosterlandets tjänst” – alltså ett hall of fame av gamla 
lundastudenter. Nämnas kan att initiativet även denna 
gång kom från den ständige Martin Weibull. Såsom ung 
adjunkt hade han enligt tidens sätt att se saken allt-
jämt en fot såväl i studentvärlden som i den akademiska  
lärarkadern. 1868 års målade namnfris finns (med  
undantag för ett par enstaka bitar nere i AF:s Arkiv) inte 
kvar längre, men såväl själva idén som samtliga de år 
1868 utvalda namnen (plus ytterligare 18 senare tillagda)  
sitter sedan 1953 på Stora Salens nuvarande balkong-
räcke, denna gång som intarsiainläggningar.

1918
1918 var första gången som universitetet valde att fira 
jubileum utan att ytterligare ett helt sekel hunnit gå. Det 
är också det jubileum (det nuvarande åter undantaget) 
som firats senast på året: först den 27 till den 28 septem-
ber. Den ursprungliga avsikten hade dock varit att även 
denna gång förlägga firandet till slutet av vårterminen, 
men, som rektor Johan C W Thyrén uppgav i universi-
tetets årsberättelse för läsåret 1918/19, så hade ”vissa 
hänsyn, framför allt till de svåra provianteringsförhåll-
andena” framtvingat ett senareläggande. Det var för-
hållanden som var ett resultat av att första världskriget 
nu var inne på sitt femte år med ty åtföljande dyrtider 
och brist på det mesta – till och med det från England 
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importerade vita sammetstyg som ingick i student- 
mössor! Det senare var dock för studenterna ett ringa 
bekymmer jämfört med livsmedelsbristen. Bläddrar man 
i pressklippen från 1918 i AF:s Arkiv kan man konstatera 
att rubrikerna om och inför jubileet nästan överflyglas 
av rubrikerna kring ”studenternas matfråga”. En av 
de kåraktiva studenter som engagerade sig i att göra  
något åt den senare frågan, Einar Hellners, skrev på äldre 
dagar att ”[d]et var en grotesk situation då universitetet 
hösten 1918 firade sitt 250-årsjubileum bl. a. med mid-
dag på Föreningen till ett pris av 40 kronor [840 kro-
nor i dagens penningvärde] per person” samtidigt som 
”hundratals studenter [gick] omkring och nästan svalt”. 

Till Hellners frustration bidrog rimligen rektor Thyréns 
hårdnackade vägran att ställa sig bakom det upprop till 
allmänheten om att samla in pengar till en studentmat-
sal som Hellners varit med att ta fram. Lyckligtvis var 
prorektor John Forssman och flera andra lokala honora-
tiores mer villiga härtill, och initiativet kröntes med fram-
gång, om än först efter krigsslutet: den 29 januari 1919 
invigdes Lunds studentkårs konviktorium, som i nära 
fem decennier skulle servera Lunds studenter rekorder-
lig mat till rimliga (och ofta stipendiefinansierade) priser. 

Uppskjutandet av 1918 års jubileum till hösten fick som 
resultat att man inte bara hade matbristen att kämpa 
mot utan även en ny och än värre företeelse i tiden: 

spanska sjukan. Denna pandemi, en osedvanligt elak-
artad form av influensa, hade troligen förts till Europa 
av amerikanska trupper och sedan spridits snabbt i 
den krigshärjade världsdelen. I Sverige var det i Skåne 
– närmare bestämt i Hyllinge – som de första sjukdoms- 
fallen utbröt vid midsommartid 1918, och i Lund börja-
de smittspridningen märkas på allvar just veckorna före 
jubileet. Då spanska sjukan märkligt nog svårast angrep 
unga vuxna så kom en grupp som studenter att bli sär-
skilt drabbad, och den bristande livsmedelstillgången 
bidrog inte till att höja motståndskraften. I den sed- 
vanliga rapporteringen av avlidna studenter i universite-
tets årsberättelse förtecknades för läsåret 1918/19 inte 
mindre än 20 namn varav 15 avlidna under hösttermi-
nen. Dödsorsakerna angavs inte, men att ”spanskan” 
nog var huvudansvarig framgår vid en jämförelse med-
dödstalen läsåren närmast innan och därefter: 5 re-
spektive 4 avlidna. Även i de fall där utgången inte var 
dödlig påverkade sjukdomen jubileumsarrangemangen: 
i den ensemble som vid studenternas officiella festlig- 
heter skulle framföra spexet Gerda så insjuknade  
såväl två av huvudrollsinnehavarna som kapellmästare 
och sufflör, vilka alla fick ersättas i sista stund. Thorild  
Dahlgren, en annan av de ansvariga bakom Konvikto-
riets tillkomst, har berättat att han tvangs att genomgå 
sin disputation mitt under pågående sjukdom för att 
hinna få bli promoverad vid jubileumspromotionen. Till 
den senare hade han lyckligtvis precis hunnit tillfriskna.

Den till jubileet 1868 arran- 
gerade ”runstenskullen” 
på Universitetsplatsen (här 
fotograferad någon gång 
efter uppförandet av 1882 
års universitetshus). De sex 
mindre stenarna runt kullen 
var de som universitetet 
erhöll i jubileumsgåva. 
Den höga stenen uppe 
på kullen – den så kallade 
Lundagårdsstenen – fanns 
då redan i universitetets 
ägo men fick sin placering 
här i samband med jubileet. 
1957 flyttades den dock 
till en inomhusplacering 
i Universitetsbibliotekets 
entré. Bildkälla: Vykort i 
författarens ägo. 
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De ogynnsamma omständigheterna till trots tycks själva 
festligheterna dock ha förlöpt väl och enligt plan (även 
om den unge prins Eriks död i just spanska sjukan minsk-
ade den planerade kungliga närvaron). Pressen talade 
om ”en enastående högtid”, ”en imponerande fest” 
och ”[e]n klang- och jubeldag i högtidsstämning och 
sol” samt trodde att ”de främlingar som gästat staden 
ha säkerligen endast goda minnen med sig hem”. En av 
dessa ”främlingar” var förste kammarens talman, Hugo 
Hamilton. Han betecknade i sin dagbok firandet som 
”ståtligt och grundligt”, även om han själv vid en av 
de ingående luncherna fick en bordsgranne ”som var 
stendöv på det örat han vände till mig”. Den lunchen 
ägde rum i anslutning till ett av de bestående resultaten 
av just 1918 års jubileum, nämligen instiftandet av ett  
nytt vetenskapligt samfund kopplat till universitetet:  

Omslaget till menyn och musikprogrammet vid den stora 
festmiddagen 1918, den som något stack de matbrists-
lidande studenterna i ögonen. Bidkälla: AF:s Arkiv.

Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund. 
Härmed fick humaniora och på sikt även statsvetenskap, 
teologi och juridik en motsvarighet till den organisation 
som naturvetenskaperna alltsedan 1700-talet haft ge-
nom Kungliga Fysiografiska sällskapet i Lund. 

Eldsjälen bakom inrättandet av Humanistiska Veten-
skapssamfundet var professorn i estetik, Ewert Wrangel. 
Denne var under festdagarna 1918 i hög grad i elden. 
Direkt efter den ceremoni vid vilken samfundet instif-
tades hade han som inspektor för universitetets histo-
riska museum haft att förrätta den till jubileet förlagda 
invigningen av museets nya lokaler. Historiska museet  
som sådant kan räkna sina äldsta anor ända tillbaka 
till 1735 då Kilian Stobæus donerade sina blandade  
vetenskapliga samlingar till universitetet, och sedan 
1805 har det historiska materialet hanterats som en  
specifik avskild samling. Vad som nu skedde var dock att 
denna samling fick flytta in i de nya, egna, större och mer 
publikanpassade lokaler där man alltjämt huserar: den 
byggnad vid Krafts torg som ursprungligen byggts som 
biskopsbostad men därefter främst kommit att brukas 
av universitetet som institutionsbyggnad för olika natur-
vetenskapliga ämnen. I tidskriften Hvar 8 dag prisade 
Hans Wåhlin den nya exponeringen av museets ”syn-

Kronprinsparet Gustaf Adolf och Margareta – tillika hertig 
och hertiginna av Skåne – vid jubileet 1918. Kronprinsessan 
bär sorgdräkt till följd av hennes svåger prins Eriks död 
i spanska sjukan endast någon vecka tidigare. Bildkälla: 
pressklipp ur Vecko-Journalen i AF:s Arkiv. 
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nerligen rika och intressanta samling”, särskilt såsom 
den gestaltades i dess ”vackra kyrksal i öfvervåningen”. 
Ur ett större perspektiv såg Wåhlin ”[d]et länge obe-
aktade och för de flesta obekanta muséets inflyttning 
i en värdig byggnad” som ”ett förhoppningsfullt led i 
den kedja af tecken, som tyda på ett vaknande allmänt  
intresse för äldre tiders historia”.

Lundaborna fick genom jubileet 1918 inte bara en ny 
museibyggnad att besöka, de fick även ett nytt konst-

verk att betrakta. Den skånske skulptören Axel Ebbes 
verk ”Mannen som bryter sig ut ur klippan” på Univer-
sitetsplatsen överlämnades under jubileet såsom staden  
Lunds officiella gåva till universitet. I sitt tal vid avteck-
ningen erinrade stadsfullmäktiges ordförande Carl  
Georg Björling ”om att Universitetet till stor del gjort 
staden Lund till vad den nu är och om den tacksam-
het staden alltjämt hyst till Universitetet”. Yttrandet var 
kanske inte helt ojävigt: stadsfullmäktigeordföranden i 
fråga var till vardags professor i juridik.

Illustrationer till tidskriften Hvar 8 dags 
entusiastiska rapportering om de nya 
lokalerna för universitets historiska 
museum, däribland en porträttbild av 
museichefen Otto Rydbeck. Bildkälla: 
AF:s Arkiv.
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1968
Hade jubileet 1918 firats under inslag av motvind så 
får Lunds universitets 300-årsfirande 1968 sägas ha  
firats i full storm – närmare bestämt en proteststorm från 
studenthåll. Vid ett studentmöte under den första jubi-
leumsdagen utrycktes uppfattningen att jubileet inte 
bara var ”ett löjligt slöseri med pengar” utan även en 
direkt ”förolämpning mot studenterna” med sin ”ban-
kett där representanter för monopolkapital, statsbyrå-
krati och polisledning skall dinera tillsammans med de 
lokala småpåvarna”. 

Ty detta var studentrevoltens år. Dess uppseglande var 
dock uppenbarligen något som man från universitetets 
sida inte alls förstått att läsa av och beakta under de 
fleråriga festförberedelserna; ”vi blev tagna på sängen” 
erkände dåvarande rektor Philip Sandblom senare, och 
konstaterade att det var ”en stor tragedi för Lunds uni-
versitet […] att dess 300-årsjubileum skulle sammanfalla 
med oroligheterna”. Nu fick alla de planerade ceremo-
nierna genomföras ”i skuggan av svarta uniformer”, det 
vill säga under massiva insatser av poliser med hjälmar, 
sköldar och hästar. Mot dessa stod stora mängder hot-
fullt slagordsskanderande vänsterdemonstranter, om-
ringande de olika processionerna och festlokalerna. En 
av deltagarna, teologiprofessor Carl-Gustaf Andrén (se-
nare rektor och universitetskansler), har senare berättat  
att han, vid vandringen till den stora festmiddagen på 
Akademiska Föreningen, ”fick Bastiljen och franska  
revolutionen i tankarna”. Den nämnde Sandblom 
– ovanpå allt drabbad av svår migrän – betecknade 
för sin del middagen som ”en mardröm i sällsynt full  
bemärkelse”.

1968 års jubileum var det första att kunna bevakas inte 
blott av den ordinarie pressen utan även av student- 
kårens eget pressorgan, Lundagård. På grund av jubi-
leets placering sent under våren – det firades 12 till 14 
juni – så kunde detta dock inte ske förrän i höstter-
minens första nummer. Som man kanske kan förvänta 
var det knappast någon klang- och jubelrapportering.  
Redan omslaget pryddes av en bild av en grupp poliser 
ackompanjerad av en dikt av Berthold Brecht, och inuti 
utgjordes den huvudsakliga rapporteringen av en detal-
jerad redogörelse för studenternas förhandlingar med 

polismakten om demonstrationstillstånd under jubileet, 
samt av en ironisk version av den officiella gästlistan vid 
festmiddagen, uppställd efter gästernas olika typer av 
formella titlar (professorer, råd, ordföranden, direktö-
rer, fruar etc). Rubriken på det sistnämnda inslaget var 
satt på franska – ”Le 13 Juin 1968” – månne i avsikt att 
ge precis de associationer till franska revolutionen som 
drabbat Carl-Gustaf Andrén? 

I anslutning till jubileet 1968 arrangerades ett antal  
vetenskapliga och kulturella aktiviteter, bland annat ett 
symposium på temat ”Vetenskap och politik” (detta 
var på förslag från studentkåren, som härtill valde att  
använda de medel som universitetet annars tänkt anslå 
till en större bal för studenterna), ett antal utställningar, 
ett fyrverkeri i 1600-talsstil och nykomponerad musik av 
såväl Hilding Rosenberg som Sten Broman. Bortsett från 
noterna efter de sistnämnda kompositionerna synes det 
däremot vara glesare med mer bestående lämningar 
från 1968 års jubileum än från dess närmaste föregång-
are; inga monument, inga nyinrättade lärda samfund 
eller liknande, i vart fall inte vad undertecknad kunnat 
finna. Ej heller synes mängden av donationer till olika 
former av stipendier och forskningsstiftelser år 1968 ha 
kunnat mäta sig med de antal som gjorts vid de två  
närmast föregående jubileerna. 

Dock gjordes för första gången sedan 1868 ett nytt för-
sök att sätta universitetets hela historia på pränt, denna 
gång i fyra stora band med varsin författare. Det gick till 
slut också, men tog sin tid: endast två av de projekte-
rade banden utkom under själva jubileumsåret, och det 
fjärde och sista så sent som 1982. 

Parallellt med denna mer traditionella historieskrivning 
i pappersformat provades också att skildra lärosätet  
genom ett nytt medium. I det allra första numret av  
universitetets tidning LUM (som utkom i början av höst-
terminen 1968) kan man läsa om att det genom förste 
byråsekreteraren Ulf Henriksson på Utbildningsbyrån 
gick att rekvirera en ”stillfilm” betitlad Lunds univer-
sitet – 300-årig akademi. ”Filmen”, som annonserades 
som den första i en tänkt serie, sades beskriva univer-
sitetets utveckling ”i ord och bild” inklusive skildringar 
av ”de akademiska högtidligheterna” och övergripande 
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information om ”studentantal och studentmiljö”. För en 
nutida läsare kan informeras om att ”stillfilm” är syno-
nymt med det mer bekanta begreppet bildband. Antalet 
visningar av detta på sin tid nyskapande informations-

En händelse som inte var en direkt effekt av jubileet 1968 men väl sammanföll i tid var att universitetets interna 
informationsblad ”Meddelanden från Lunds universitet” bytte form och namn och därmed blev grunden till det 
nuvarande universitetsmagasinet LUM. I debutnumret till höger på bilden kunde man bland annat läsa om den nya 
”stillfilmen” om universitets historia. Bildkälla: Lunds universitetsarkiv. 

material torde i dag vara ytterst ringa, och underteck-
nad får erkänna att han är högst osäker på om något  
exemplar av ”stillfilmen” i fråga ens finns bevarat i  
universitetets arkivsamlingar. 

Fredrik Tersmeden
Arkivarie vid universitetsarkive
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