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Betraktar man uppmärksamt den menskliga bildningens gång, så skall mail
under vissa tidskiften, både i större och mindre samhällen, spåra närvaron af
en underbar kraft, till en början knappt märkbar, sedan allt starkare och
starkare framträdande, sist mäktigare än all den heriiighet, som endast för
dagen har en betydelse. Man gifver understundom så liten akt på denna
menniskoandens lifsyttring, derföre att den uppenbarar sig så mild, så stilla,
så blid. Den har inga våldsamma uppträden att bjuda på, inga blodiga skåde-
spel att locka till, och man vet knappt hvem den saktmodiga gästen är, eller
hvar han kommit ifrån, förr än täckelset med ens faller från hans förklarade
anlete och vi förmärka att det är minnets underbara och undergörande makt.

Det är likväl -att vanligt, mycket gängse talesätt, att minnet hör ensamt
de gamla till, de föråldrade, som i en vrå af sin trånga stuga, öfver hvars
tröskel de knappt mäkta lyfta sina darrande lemmar, förtälja för ett yngre
slägte om dagar, herrligare och skönare, än de närvarande. Vore icke min-
net mer, än blott och bart en hågkomst af framfarna dagars mer eller mindre
bleknade bilder, så hade man kanhända skäl att kalla det för en gengångare,
plötsligt uppenbarad midt i den friska verklighetens krets. Men minnet är
mer. Det är slägtets milda skyddsande, aldrig slumrande, aldrig bortviken,
som har, för den enskilde så väl som för menigheter, en maning till efter-
tanke, en kraft till tacksamhet, och genom tacksamheten en väg till upprät-
telse och frid,

"Ty detta är hos meimiskan det stora,
Att hon kan sakna allt, kan allt förlora,
Och vara rik ändå och afundsvärd
Med sina skatter utur minnets verld."

Hade icke minnet en sådan stärkande, en sådan föryngrande kraft, och
låge det icke i dess väsende att vinna ett allt rikare och rikare innehåll för
hvarje gång det uppenbarar sig ånyo, så vore mången företeelse i häfderna
oförklarlig. Man skulle då icke veta att tyda, h vi det stundom så begifver
sig, att de gamle hafva minnet i behåll, när ett yngre slägte börjar glömma;
man kunde då icke förklara den måhända ändå underbarare företeelsen, att,
när de gamle glömt att älska hvad deras fäder älskat, de unga välja minnet
till sina tankars, sina handlingars ledstjerna, lemnande tillsvidare hoppet, det
gyldene, åt sitt öde — hoppet, framtiden, ungdomens afgud. Så kunde det ej
vara, om ej i minnets återgång, likasom i tillfriskningens återgång, låge en
kraft af förnyelse och lif, så mycket starkare, så mycket segersällare som den
icke är af denna verlden allenast. Ty minnet är af evighet och utgör kärnan
i allt med lif och kraft beståndande.



ock en rätt manlig sed, hos alla ädla folk, de der icke
vilja grunoa^Ppramtid på stundelig glömska af det förflutna, att egna en
särskild tacksamhetens gärd åt de oförgätlige, som icke allenast bevarat det
heliga arfvet af fosterländsk ära, utan ock lemnat detsamma större, rikare,
herrligare åt en efterverld. Det minnesgoda svenska folket begår i morgon
en sådan länge beredd och länge efterlängtad tacksamhetens högtid. ESAIAS
TEGNÉRS bildstod skall inför kommande tider bära vittnesbörd om svenska
folkets kärlek till minnet och äran.

Fosterländsk i vackraste mening vore icke denna högtid, om den icke
tillika vore en yttring af en ännu djupare känsla, än tacksamhetens i allmän-
het. De gamle Romare hade i sitt sköna språk ett uttrycksfullt ord, som på
en gång innefattade kärleken till det heligaste och kärleken till fäder, frän-
der, vänner, hem, hembygd och fosterland. Det verldsbeherrskande folket
kallade denna "alla dygders grundval" för fromhet. En yttring af en sådan
fromhet skåda vi vid detta tillfälle. Skönt hade den fräjdade skaldens bild
stått ibland bilderna af Sveriges konungar och hjeltar och speglat sig i den
tjusande Mälarens böljor; skönt hade den stått i det gamla Jembärarland, der
Klarelfvens vågor gjuta sig i Wenern; skönt vid Ostrabo, det Tegnérska min-
nets vagga och enkesäte. Men Tegnérs kärlek till de nejder, der han lyssnat
till fådrens visdom, der han invigt sig åt ljusets makter och der han i sitt
låga tjäll som en guda-ingifven siare skådat sina herrliga syner, har beredt
denna prydnad åt det samhälle, från hvilket hans ära flugit ut öfver verlden.
Ar redan det ett osvikeligt tecken på sann hängifvenhet, att kunna läsa i
den dyrbare vännens, den käre frändens blickar hans innersta önskningar samt
villfara dem innan de hunnit taga en gestalt i åtbörd eller ord; så är det en
yttring- af en ännu frommare kärlek, att, när han gått borts när hans öga
icke mer har någon bön, hans tunga icke mer någon tacksägelse, ännu hedra
hvad han hedrat, ännu älska hvad han älskat. Tegnérs bildstod har af kär-
lek blifvit ställd i hans kärleks hem.

Men äfven Tegnérs kärlek till Lund hvilade ju på en sådan fromhet,
egendomlig för det svenska lynnet. Vi hafva i allmänhet en stor kärlek för
hembygden, fädernehemmet och dess heliga minnen, och endast en för tillfäl-
let påkommen yrsel, som, när den upphört, återigen framkallar kärleken, men
då i ångerns gestalt, drifver Svensken att söka sitt bo annorstädes. Ty ännu
har Sverige den oskattbara lyckan att inom sina landamären kunna åt sina
söner bereda ett hem i naturens sköte, då så många andra land endast er-
bjuda värdshus eller rastplatser på stråkvägen till de stora städerna. Land-
skapet är för Svensken ett hem i stort, en hembygd, tjusande och fri, just
derföre att den är så olik, icke så jemlik med alla andra. H vilken frisk-
het, hvilkeii ungdomsstyrka i alla dessa bygder upp ifrån Norrlands elfver
och furuskogar ända ned till Skånes blomsterö,

"Der sundets vågor gå på vakt och värna
För gröna ekar och för gyllne korn!"

Redan den kärlek, hvilkeii odalmannen egnar åt sina från fädren ärfda
tegar i den ort, som sett honom och hans söner födas, är utan tvifvel ett ut-
tryck af ett på en gång så gammalt och sa ungt lands behag, i hvilket
Herrans välsignelse ännu icke tros bestå i penningen allena. Denna kärlek
till ett hern yttrar sig på ett kanhända ännu mera rörande sätt hos landets
prester, lärde, vittre, som icke allenast fästa sin tillgifvenhet vid landskapet,
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utan ock, och det med synnerlig värma, vid de bildningen^Kelgedomar, som
sedan urminnes tider inom dess gränser blifvit uppresta. De gamla domkyr-
korna äro hvar på sin ort de hembygdens hjertan, mot hvilka slägte efter
slägte af landets lärare aldrig förgäfves lutat sig med tillförsigt och tro. Trä-
der man in i ett sällskap af medelålders män, då talet, som ofta sker, vän-
der sig ikring den Ijufliga ungdomsålderns minnen, med hvilken värma hör
man icke Linköping, Westerås, Skara, Strengnäs, Wexiö, och med hvilken
hängifvenhet icke Upsala och Lund nämnas? Skulle det också någorstädes
ibland våra skogar och berg, likasom genom ett trollslag, vexa upp ur jor-
den en spritt ny stad med skimrande tinnar och strålande bazarer, månne
dess namn, då den fått sig ett sådant, skulle i svenska öron väcka samma
tjusande klang, i svenska hjertan samma djupa rörelse, som dessa? Visser-
ligen bör medgifvas att Svenskens tillgifvenhet för sina bildningsanstalter, syn-
nerligen de två förnämsta, kan öfvergå och ofta äfven öfvergått till en tadel-
värd ensidighet. Men då man erinrar sig, att ingen, svensk skald så djupt och
så varaktigt som Tegne'r väckt och underhållit kärleken till fosterlandet, så
lär man sig inse att tillgifvenheten för ett lärosäte i grunden är en annan,
än partisinnets. Man älskar sitt Lund, man älskar sitt Upsala så varmt, just
derföre att man i dessa den svenska bildningens brännpunkter först lärt sig
att rätt älska sitt fosterland.

Tegnérs far, bondeson från Småland, hade studerat vid den Carolinska
akademien; sönerna Lars Gustaf och Elof likaledes. Redan innan Esaias an-
lände hit, hade han i sina äldre bröders segrar på lärdomens vädjoban "sin
ungdoms Kungaspegel." Och här grundade han sitt bo, här blef han sjelf den
Tegnérska ättens nya stamfader. Nu samlar sig från alla Sveriges landsän-
dar den ur bondens-låga hydda framgaiigna slägten, som genom de heligaste
band med sig förenat namn, kära för det svenska ridderskapet, den svenska
kyrkan och den svenska vetenskapen och sången; den samlar sig till Lund
som till det Teguérska namnets och minnets stamgods. Ej allenast från den
kringliggande bygden med sina "hvita kyrkor" komma de; de komma från
Wermlands skogar, från Smålands berg och sjöar, från Hjelmarens stränder,
— de komma från Fyrisvall, för att tillika med henne, som i ljuft och ledt,
i lust och nöd, delade den oförgätliges öden, egna åt minnet sin hyllning.
Hvad Tegnér sade om Oxenstjerna, kan nu sägas till den bortgångne skal-
dens egna, vid festen närvarande barnabarn. "Förfädrens himmel hänger full
af lyror. De tala ej, utan de sjunga ur molnen. Det måtte dock vara skönt
att som ättling lyssna till de beslägtade rösterna och från barndomen kunna
sammanknyta sitt väsende med hvad fäderneslandet haft högst och ädlast."

Afven genom en sådan den enskilda slägtens betydelse för morgondagens
högtid skapas denna till en folkfest i gammaldags mening, påminnande om
den stora likheten emellan mången nordisk plägsed och plägsederna i det
gamla Grekland. När Pindarus sjöng de segersånger, till hvilka Hellas lyss-
nade — och huru skulle man glömma sådant vid den af Hellas visdom upp-
fostrade skaldens minnesfest — började han oftast med det kärleksfulla minne,
som sammanband segrarens ätt och hemort med fäderneslandet i hela dess
ärorika glans och herrlighet. Det är en flägt af samma folk-anda, som, sedan
i dessa dagar Tegnérs bild blifvit upprest vid Lundagård, främst kallat hans
fränder och efterkommande, kallat Tegneriderna till vittne på, att ett ädelt namn
ännu hedras i det gamla Sverige och att förflutna dagars ära icke är alldeles glömd
för jägtandet efter ögonblickets hyllning, timlig vinning eller tanklösa njutningar.
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Men ett, onljpaöjligt, ännu högre lif får Tegnérsfesten genom att ansluta
sig till en annan högtid, egendomlig för Sverige, ja ensamt Sverige tillhörig.
Ej kunde någon lämpligare tidepunkt utses till afslöjandet af Tegnérs bild-
stod, än den, vid hvilken skalden, redan som yngling invigd till lagern, skulle
hafva blifvit kallad

"Till samma lager, ej förvissnad än,
Men blott ett hälft århundrade mer mogen."

Förutseende, efter naturens vanliga lagar, sin bortgång, innan den dag
grydde, då de unge män, som 1820 emottogo lagerkransen, skulle "fira sin guld-
bröllopsfest med sanningen," sjöng Tegnér ur djupet af sin varma skaldesjäl:

"Ack! icke jag emottar eder då,
Förstummad längese'n är då min stämma,
Och detta hjerta, som slår nu så varmt,
Är stoft, och någon vänlig stam deröfver
I vinden skakar sina gröna lockar.
Men anden, hoppas jag, ser ner ännu
Till jorden, till de välbekanta ställen,
Der tåget skrider öfver Lundagård
I templet opp att hämta sina kransar."

Ja, — sju vintrar hafva redan bredt sitt hvita täcke öfveij/ skaldens graf och
lika många vårar höljt den med sitt blomsterregn. Han kommer icke sjelf
till sin egen "guldbröllopsfest," då han på vandringen till det gamla Lunda-
templet skulle orda med sina fosterbröder

"Om flydda dagar, om sin ungdoms drömmar."

Men det kommer väl någon af de "silfverhårade Febi svaner," som
"Igenomstridt den femtioåra striden
För ljusets sak,"

och skådar den hyllning, som fosterlandet gifvit åt haiifc, ungdomsvän. Der
står nu Tegnérs-stöden icke allenast som en herrlig bild af skalden sjelf och
hans ära, utan ock som en bild af hans hopp och hans aningsrika löfte, drömd
och fullbordad så som endast den snillrike konstnären mäktar drömma och
fullborda; och så länge ännu fosterländska lagerfester firas i dessa bygder,
skall ingen svensk ung man vandra öfver Lundagård till templet, utan att
han djupt i sitt hjerta skall känna den heliga maningen, fosterlandets maning
till strid och vakor, arbete och ära i det sannas, det skönas, det godas tjenst.

Men det trånga utrymmet af en inbjudningsskrift tillåter icke en fullstän-
digare utveckling af hela denna högtids rika innehåll. På den akademiska
Föreningens högtidssal skall i morgon Tegnérs fordna lärjunge, en af läro-
sätets mest älskade söner, nu bland dess lärare och fäder en prydnad, pro-
fessoren, L, N. O., D:r Hans Magnus Melin med ett festligt tal tolka da-
gens betydelse.

Vid ingen fosterländsk högtid, vid ingen större samling af svenska män,
som glädja sig åt sitt fosterland, dess ära och dess välgång, saknas tanken
på landets milde fader, Konungen. Konungen, — det är en svensk tanke,
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ett svenskt ord, en svensk verklighet, som ingen tid skall fslita ur våra hjer-
tan. Från dessa fjerran bygder, der en folkfest, kär äfven för honom, firas,
skall den känsla, som genomströmmar alla, känslan af att med en själ, ett
sinne, kunna sjunga

"En kung, ett folk, ett land"
finna en väg till kungaborgen och nå ett hugstort, ett konungsligt hjerta,

I det högtidliga ögonblick, då omhöljet faller från Nordmannaskaldens
bild — Tegnérs, som så, djupt älskade, så varmt besjöng "den gamla Caro-
linska tiden,"

"Ty glad den var som samvetsfriden
Och modig så som segren är,"

huru kärt hade det icke varit att vid Lundagård få skåda Sveriges kronprins!
Dagen är icke allenast en högtidsdag för fosterlandet, den är äfven en he-
dersdag för den Carolinska akademien, och skönare kunde icke hon påminna
sig sina anor och sitt namn, än genom att nedlägga sin hyllning för fadreii
i sonens hand och ännu en gång kalla denne sin CARL, ty hon vet till hvern
hon talar: hon talar till det varmaste svenska hjerta, som klappat i en rid-
derlig ung mans bröst.

Betydelsen af den Tegnérska slägtens närvaro vid högtiden är redan antydd och den
varma välkomsthelsnirgen gifven. Bock är det ännu en angenäm pligt att särskildt nämna och
inbjuda de redan i staden närvarande, eller till staden väntade: Enkefru Biskopinnan ANNA
TEGNÉR, född MYHRMAN; Prosten och Kyrkoherden GHRISTOPHER TEGNÉR; Kapitenen LARS GUSTAF
TEGNÉR; Öfversten m. m. Friherre RAPPE med dess Friherrinna, Fru GÖTHILDA RAPPE, född
TEGNÉR, samt deras son och döttrar; Professorn, en af de adertoa i svenska akademien m, m.,
CARL WILHELM BOTTIGER samt "des*s Fru, DISA BOTTIGER, född TEGNÉR; ordinarie Kongl. Hof-
predikanten m. m. ESAIAS MAGNUS TEGNÉR samt Kyrkoherden ELOF TEGNÉR.

I förening med den Tegnérska slägten inbjudes vördnadsfullt den patriark, till hvars son
Tegnér fordom sjöng: "Ditt fädernehus, ack, det var länge ock mitt!" —Lunds stifts Biskop,
Akademiens Prokansler m. m. D:r WILHELM FAXE. Och vid sidan af den vördade åldringen den
ungdomskraftige konstnär, som i kopparen förevigat skaldens bild, Professorn m. m. CARL
GUSTAF QUARNSTRÖM.

Frithiofs sångare, som i Lunds gamla tempel tryckte kransen på öehlenschlägers hjessa
är icke främmande för Norska och Danska män. Han har fastare tillknutit kärleksbandet med
brödrafolket på andra sidan fjellen, och han har lagt-grund till den hjertliga vänskap genom
hvilken sundets vågor närmat , icke f j e r m a t trofasta hjertan. Det är derföre för Lund en
särdeles fägnad, att såsom närvarande helsa och ytterligare inbjuda deras magnificencer rekto-
rerna vid Köpenhamns och Christ iania universiteter, Professorerna CLAUSSEN och HOLMBOE.
Med dessa lysande namn förena sig andra icke mindre ryktbara, genom gammal gästvänskap
och tillgifvenhet för Lund kära: Etatsrådet MOLBECH, Professorerna HERMANSEN, K.RIEGER,
YELSHOW, TRIER och HANSEN. Skönt hade nordens vetenskap och konst firat sin kärleksfest,
om Upsala universitets nuvarande rector magnificus, fordom detta lärosätes prydnad, Professorn,
en af de aderton i svenska akademien, m. m. ELIAS FRIES, så som man hoppats, varit närvarande.

En synnerlig glans hemtar Tegnérsfesten genom de från fjerran trakter af fäderneslandet
hit församlade herrar och män, som, både genom sin höga ställning i samhället, sitt lysande
rykte och sin kärlek för detta lärosäte, kräfva en vördnadens och tacksamhetens gärd. Vörd-
nadsfullt inbjudas: Hans Excellens, En af Rikets Herrar, f. d. Justitie-Kanslern, Riddaren och
Kommendören af Kongl. Maj:ts Orden, Högvälborne Herr Grefve HANS GAHRIEL TROLLE WACHT-
MEISTER; Hans Excellens, En af Rikets Herrar, Öfverste-Kammarjunkaren, Kommendören med
stora korset af Kongl. Nordstjerne-Orden, Högvälborne Herr Grefve GUSTAF TROLLE BONDE;
f. d. Statsrådet, Ordens-Biskopen i survivance, Biskopen i Wexiö Stift, Kommendören med
stora korset af Kongl. Nordstjerne-Orden, Teologie Doktorn, Herr Magister CHRISTOFFER ISAG
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HETJRLIN; Statsrådet ich Chefen för Ecclesiastik-Departementet, En af de åderton i Svenska
Akademien, Ledamoten af Kongl. Nordstjerne-Orden, Teologie Doktorn, Herr Magister HEN-
RIK REUTERDAHL; Envoyéen och Ministern vid Kongl. Danska Hofvet, Kammarherren, Kommen-
dören med stora korset af Kongl. Nordstjerne-örden och Kongl. Norska S:t Olofs-Orden,
Riddaren af Kejserl. Österrikiska Jernkrone-Ordens andra klass och af Kejserl, Ryska S:t Sta-
nislai-Ordens andra klass med kraschan, Kommendören med stora korset af Storhertigliga Ba-
denska Zähringer-Löwen-Orden samt af Kongl. Danska Dannebrogs-örden, Högvälborne Herr
Friherre ELIAS LAGERHEIM; Presidenten i Kongl. Hofrätten öfver Skåne och Blekinge, Kom-
mendören med stora korset af Kongl. Nordstjerne-Orden, Välborne Herr JEAN BERG VON LINDE;
t. f. General-Befälhafvaren i Första Militär-Distriktet, Förste ilofstallmästaren, Öfversten och
Chefen vid Kongl. Skånska Husar-Regementet, Riddaren af Kongl. Svärds-orden, Kommen-
dören af Kongl. Norska S:t Olofs-Orden och Kongl. Danska Dannebrogs-Orden Högvälborne
Herr Grefve GUSTAF ADOLF FREDRIK: WILHELM VON ESSEN; Hofmarskalken, En af de Aderton i
Svenska Akademien, Kommendören med stora korset af Kongl. Notdstjerne-Orden, Officeren
af Franska Heders-Legionen, Kommendören af Kongl. Danska Bannebrogs-Orden, Fil. Magistern,
Högvålborne Herr Friherre BERNHARD VON^ BESKOW; Riks-Åntiqvarien, Garde des Medailles, Rid-
daren af Nordstjerne-Orden och Kongl. Danska Dannebrogs-örden, Fil. Magistern Herr
BROR EMIL HILDEBRAND; Hans Magnificens Lunds Akademis Rektor, Professorn i Romersk väl-
taligtiet och poesi, Fil. Magistern, Herr JOHAN GUSTAF EK. Dessutom inbjudas våwlsamligen och
vänligen universitetets fäder, lärare, lärjungar samt alla i staden närvarande vänner och be-
undrare af den oförgätlige ESAIAS TEGNÉR. '

Lund d. 21 Juni 1853.

A bestyreisens vägnar,

CARL AUGUST


