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Patrick Meurling in memoriam

Fredrik Tersmeden

Den 20 april i år avled sällskapets hedersledamot Patrick Meurling. 
Patrick var född den 20 januari 1931 i Helsingborg där han också växte 

upp och gick i skola. Efter att han kommit till universitetet 1951 förblev 
han dock Lund trogen resten av sitt liv. Här engagerade  han sig i nations-
livet på Helsingkrona (där han var prokurator 1955 och senare återvände 
som inspektor 1983-1995) och var, likt på sin tid Axel Wallengren, högst 
aktiv inom spex och karnevaler. Här har Patrick sin givna roll i spexhis-
torien som en av upphovsmännen till klassikern Djingis Khan.

Till skillnad från Fakiren blev Patrick varken autodidaktiæ professor 
eller prorektor; väl däremot filosofie doktor (1967) och mångårig docent 
och universitetslektor vid Zoologiska institutionen. Parallellt var han en 
kombination av centralfigur och grå eminens i ett stort antal av stadens 
sällskap och föreningar – däribland Fakirensällskapet!

Patrick var med redan vid det möte i februari 1982 då man beslöt att 
inrätta ett sällskap till Falstaff, fakirs minne. I sinom tid tog han också 
plats i dess styrelse, och efter ett antal år som ordinarie ledamot var han 
dess ordförande 1998–2004 samt parallellt med detta (jämte först Nils 
Palmborg, senare Sten Andreasson) redaktör för Fakirenstudier. Han var 
även koordinator för sällskapets bidrag till det temanummer om Wallen-
gren som tidskriften Parnass utgav 2002, och sammanställde samma år 
citatsamlingen Fakirens lilla lila. Han var vidare med och utformade olika 
publika framträdanden sällskapet gjorde under främst 1990-talet, liksom 
han var en av hjärnorna bakom det fakiriska inslag som sällskapet åstad-
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kom till tåget vid Lundakarnevalen 2002. Utom sällskapets formella kon-
troll såg Patrick, som redaktör för antologin Humor i Lund (Universitets-
historiska sällskapets årsbok 2000), också till att Axel Wallengren och fa-
kirhumorn fick en sakkunnig skildring i ett kapitel författat av hans 
företrädare som ordförande, Bertil Romberg.  

Om sitt eget första möte med Wallengrens fakirtexter berättade Patrick 
själv i ett anförande vid sällskapets höstmöte 1995 (tryckt i Fakirenstudier 
X). Det var i de tidiga gymnasiståren han upptäckt ”Julen, dess orsaker 
och verkningar” i en humorantologi och funnit detta vara ”ett oemot-
ståndligt verk. Inte minst den fakiriska verskonsten fascinerade, med ång-
tröskverk och annat”. Resultatet blev att unge Meurling och hans likasin-
nade kamrater började skriva egna verser i fakirstil, och åtminstone i Pat-
ricks fall fortsatte detta kluriga vridande och vändande på ord livet ut. Som 
ledamot av Uardaakademien hörde han till kärntruppen bakom akade-
miens drastiskt språkligt nytolkande ordböcker, och han var även, privat 
och i olika formella sällskap, en flitig leverantör av elegant rimmade 
dryckes visor. Också i en av hans helt seriösa publikationer, en handbok i 
rapport skrivning för biologer, springer detta fakiriska ordlekeri fram i 
titeln, vilken lyder Ordbruk och bokstavsskötsel!

Vid Fakirensällskapets 20-årsjubileum våren 2002 berättade 
Patrick Meurling (till vänster) och Lars Olson om sällskapets 
planer inför den kommande Lundakarnevalen..
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