
Kemi ska instit utionen vid. Lund.s universitet 1668 - 1Bl+5

Arvid (och Hel_ga) leiae

Kemi som en sjärvständig naturvetenskap, icke enbart som en d-er-

av med.icinen ell-er farmacin, utvecklad.es u'der loppet av 1600_tal_et

framför al-l-t i England. och på kontinenten. I ful-l- konsekvens härmed.

fanns kemi jämte farznaci upptaget i Lund-auniversitetets första
organisation, men endast i med.icinska fakul-teten. Denna faku]tet til-l--
d-el-ad-es två professurer och i akad.emins första statuter 1668 ¡estämd.es

att första med.icine professorn skulle vara ttpractiens" och undervisa i
"hålsans bevarand-e och återstäl-land-e' och and.re professorn, professor i
teoretisk medicin. Tilr d.en förstes åliggand_e hörd.e bI a att uncLer-

visa i farmaci, til-l d.en and.res att föreräsa i anatomi, botanik, fysik
och kemi.

Professorerna vid. d.en nya akad.emin utsågs til_r stor d.el_ bland.

lärarna vid d.en nu ned.lagd.a grmnasieskol-an. vid. skol_an fanns tre
med-icinare. Av d.essa utnåmnd-es tysken Christofer Rostins 166T tíII
professor i praktisk med.icin, med.an d-en d-anske kaniken vid- donkapitlet

i Lund-, NiLs llickman, blev professor i teoretisk med.icin. l,lickman ¿og

emel-l-ertid red.an strax efter universitetets invigning och red,an 1)+/3

1668 utnännd-es d.en tyske med..d.r. Erasmus Sack (1688 ad.l-ad. Sachsenskiöl-d.)

ti1l hans efterträd.are. Sack var vid. d.enna tid. preceptor för kuratorn

Magnus Dinel-1s son och tycks ha tirlbringat de nårmaste åren på vid-
sträckta resor til-I trtal-ien och Frankrike och icke tilltrått sitt ämbete

förrän 1672. Den tred.je med.icinaren från skol-an var d.ansken Christian

Fors, svåger med. prokanslern Bernhard. Uel-reich. Han had.e till- en början

vägrat att medd-el-a und.ervisning vid. universitetet, då han inte vil_l-e
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acceptera att i rang sättas efteï Rostins, men 1668 siord-es han till_
honorärprofessor med. fast rön, som d.ock togs från honon 1669.

31/1 l67l utnärnnd.es han till ordinarie professor i teoretisk medicin

och innehad.e ämbetet tiII d.en 3O/1 1972, då han beford.rad.es till
universitetets kurator. Vid. hans avgång tilJ-träd-de Sack sin profìssur.

Det finns få spår av unilervisningen i d.e tidigare protokol-Ien, men

vi vet att 1671 förel-äste Rostins om medicinernas sammansättning och

kl-assificering och Fors til-Ikännagav att han intä Èkul-l-e glömma bort

kemin och farmakologin. Några omnämnanden av något l_aboratorium

finns inte.

1676 uom kriget med. Danmark. Lund bl-ev iu-a åtgånget och d.et bl_ev

omöj]igt att upprätthåUa verksa,rùreten vid universitetet. Efter fred.s-

slutet 1679 rtev d.et t o m tal- om att flytta det titf annan ort. så

bl-ev d-ock icke fal-l-et. Lund- fick benål-la sitt universitet och d.etta

tråd.de officiell-t åter i verksamhet 1612, d.ock i krynpt skal_a. Efter

rekonstruktionen fanns sål-und-a endast en professur upptagen i staten för
medicinska fakulteten. Fors had.e und,er kriget lárnnat l-and.et och d.og

1680 i Köpenharnn som assessor i Dan¡larks högsta d.omstol , Rostins l-evd.e

ännu till 16Bf nen ansågs för ga:nmar och svag för att uppehål-l-a en

professur.- Erasmus Sack blev alftså ensa.r med-icine professor och

uppehö]l d-enna befattning til-l sin d.öd 1697 . Till hans efterträd.are

utsågs denna gång en svensk man, professorn vid. akad-emin i Dorpat

Jakob Fred.rik Bel-ov. varken sack elrer Bel-ow har med-d.elat något om

undervisning i kemi. För övrigt 1åg hel-a und.ervisningen i med.icin nere

I'nc? tid.er. sack had.e stor privatpraktik och var tid.vis sjuk. Bel-ow

kal-l-ad-es 1705 tilI svenska armén i Sachsen som fältl-äkare, råkaae 1TO9

i fångenskap och d.og i Moskva 1716 som uppskattad. låikare vid. tsarens hov.

und.er hela tiden vid. armén uppbar Bel-ow rön som professor, varför

hans professur inte kund.e återbesättas. Först 1T1o utnä¡nnd.es d.en

tyske med.icinaren Johan Jakob Döbel-ius (senare ad.l-ad. v. Döbel_n) ti-[
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Belows efterträd.are. Av förel-äsningsprogram och disputationer framgår

att v. Döbeln även berör kemin. I några få av hans tryckta skrifter

behandtades kemiska ämnen t ex rrDe causa chyn,ificationis" kemiska ange-

lägenheter ev. kemiska processer) nn, t'De sal-is genmae gravitate intra

et extra fod.inam Velitzkensem" (om tungt gnistrand.e sal-t i och utànför

gruvan i Velitzkensem) 1699 ocn t'Calcarium Malmogiens*e sive Limhaffenset'

(tatt¡rännare i Ma1nö efl-er Lin,hamn) llO6. von Döbel-n had.e und.er 17OO-

tatets första årtiond.en gjort landet och akad.emiñ ètora tjänster både

som l-äkare uncler Stenbockskriget och genom ekonomiska insatser, vil-ket

Ìåg bakom hans ad.l-and.e 1f 11 , men varken som vetenskapsman el-Ier som

praktiserand.e l-äkare anses han ha höjt sig över sin santid..

Vid- vissa tidpunkter uttal-ad.e kansl-ern sin oro över d.en obetyd.J-iga

verksamheten inom med.icinska fakul-teten och tog olika initiativ för att

öka effektiviteten. Det första var att öka l-ärarkrafterna inom fakul--

teten genom att stälJ-a sig positiv tilt en ivrig begäran från d.et

akaderniska konsistoriet att få d.en berömd.e l-äkaren Kilian Stobaeus tilt

akad,emin. Denne had.e d.isputerat för med.icine doktrosgrad. 1'(21 odn var

d.en förste svenske läkare med, utbil-d.ning hel-t inom landet, som i Lund.

uppnått d.enna värd-ighet. Han had.e vunnit förtroend.e i sin yrkesutövning

och fått en omfattand.e praktik inom hela provinsen. Han had.e börjat en

läkarpraktik i LuniL, hade tid.vis vikarierat på professuren för v. Döbeln,

men konsistoriets försök att knyta honom varaktigt till d.en akad.emiska

l-ärarkraften inom ned.icinska fakulteten strand.ad.e på von Döbelns brist

på intresse. 1T2l+ ansåg sig Stobaeus tvungen att för ekonomins skufl

söka en befattning som stadsfäkare i Göteborg. Då ejord.e konsistorium

ett nytt försök. En1igt konstitutionen åJ-åg d-et som bekant professor

med.icus secund-us att und.ervisa i anatomi, fysif , botanik och keni.

Efter akad.emins restitution 168Z fanns det som vi sett end.ast en medicine

professor och han var såled.es förpliktigad. att med.d.ela und.ervisning även

i d.essa ämnen, vilket också i viss utsträckning skett. Fysik, botaník
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och kerni kund.e emellertid- genom åtst<ittiga argument bevisas från början

ha hört till den filosofiska fakulteten och om d.en med.icinska fakulteten

tycktes stängd. genom v. Döbelns brist på intresse fanns en nöjlighet

att utnyttja Kilian Stobaeus I kunskaper och erfarenheter genom en

akad.emisk tjänst inom d.en fil-osofiska fakulteten. En skrivelse öìer-

sänd.es till kansl-ern Nicocl-emus Tessin, som uttryckte sitt vålvilliga

intresse utan att aktivt ingripa. Då ingrep skånska ad.el-n med ett

årligt ansÌag av lpJ d,.s. för att l-ocka Stobaeus*tillbaka til-l Lund. och

även magistraten i Mafmö förkl-arad.e sig vitlig att ge ett anslag.

Stobaeus återvånd.e till Lund- 172r. Det avgörand.e steget togs emel-lertid.

av Carl- Gyllenborg, som 1728 efterträdd-e Tessin som kansl-er. Han

anslog en lön av 100 tunnor spannmål, som ursprungligen tillhört

teologiska fakulteten och som seclan utgjort en deJ- av av]-öningen för

professorn i grekiska Peter Ertenberg. Den had.e blivit led-ig d.å d.enne

utnämnts tiI1 kyrkoherd.e och l-åirnnat akad-emin. 3112 1J2B utnÉimnd.es

Kil-ian Stobaeus til-l e.o. professor i filosofiska fakulteten. Från

fakultetens el-Ier från konsistoriets sid-a använcle man som argunent

end.ast Stobaeus I värdefulla närvaro som l-äkare; något behov av ny-

orientering och utveckling av de naturvetenskapliga stud.ierna fra,:ngick

inte av striftväxlingen med. kanslern.

Stobaeus börjad.e sina föreIäsningar 1729 i garnJ-a aud.itoriet

(Liberiet) och skulle behandl-a experimentalfysik och naturalhistoria.

Til-l- hans ä¡rnesområd.e räknades också ken-i. Ur hans första bevarad.e

prograrn 173'l kan man läsa att han "förklarar efementär fysiotogi

publikt; skall vara tillgänglig för kemiska experiment; och ytterligare,

i al-la avseenclen, d.är man önskar und.ervisning, skal1 han med. största

glädje stäl-l-a sig ti1I förfogand.err. Någon d.irekt uppgift om ett

faboratorium, där d.e kemiska experimenten skufle företagas, saknas,
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men ind.irekt kan man konstatera att något såd.ant inte fanns. r en

inlaga från Stobaeus i strid.en mel-lan professor Menl-ös och v. Döbel-n

om placeringen av clen Trieval-d.ska sa,nl-ingen av fysikal-iska apparater,

som Menl-ös til-l-förd-e akad.emin och som v. Döbel-n vill-e pracera i
käl-l-aren på gamra aud.itoriet d.vs d.et nu s k Liberiet, opponerad.e sig

stobaeus ivrigt och skrev bl- a rrKund.e jag med. önskan något uträtta ) .

vil-l-e jag heJ-lre önska vår käl-Iare ful-I av gott rehnskt vin och

canari-sec, men al-fra helst att en såd.an käl]-are vore inrättad. til-I

ett laboratorium chynicum till- en oförtiknelig ungdoms n¡rbta.'l

stobaeus stannad.e end.ast några få år på sin ursprungriga professu-r,

men överförd.es til-l- en professur i historia 1732. Hans utförJ-iga och

a,:lbitiösa föreläsningar finns bevarad.e och visar att han und.er sin e.o.

professorstid. även syssrade med. kemi, men på ett mycket ofullgånget

sätt, rent yttre beskrivningar av vissa kemiska substanser och cleras

påverkan på varand.ra med. "förklaringar" byggd-a på Cartesiust natur-

beskrirrning. De garnla al-kemistiska tecknen finns kvar, men använcLes

som ett slags stenografi.

De närmast föliand-e årtionclena med.förd.e inte några föränd.ringar i

kemins ståIÌning vid. universitetet. Stobaeus efterträd.d.es 1732 av

Gustaf Harmens, mei[.clr. från Hard.ervijk i Ho]-l-and-. 173, utnä¡urd.es

Harmens även till- ord.inarie professor i teoretisk medicin och skull-e

alltså d.ela sig mellan med.icin, experimentefl fysik och naturalhistoria.

Till- hans stora ämneskrets hörd.e även kemi, men hans d.iarier visar

att ä¡nnet till en början intog en und.angörad plats inom hans professur.

Med få und.antag sysslad.e han båd.e vid. föreläsningar och exa,minationer med.

f}sik - d.e år ¿å han enligt kansl-erns bestä.¡rmelser från 1737 had.e til-l--

träd.e ti1l apparatsaml-ingen - och allmän naturkunnighet på bred. och

ô- -ald.erd.Om-L]-g bast_s.
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'17\3 avled. v. Döbel-n och efterträd.d.es 1l)+)+ av Eberhard. Rosén (nlO

ad.J-ad. Rosenblad.), som inte tycks ha ägnat sig åt någon kemi.

TilI skil-dringen av kernins första till-varo vid. d.en akadenriska

und.ervisningen i Lund. bör också höra kansl-ern Carl GyJ-lenborgs ingripand.en

för att höja stand-ard.en hos d.en med.icinska und.ervísningen. Han sänd-e

Johan Gottschal-k l{al-leries, d.en senare så bekante Uppsala-kemisten, som

ung magister till- Lund.. I ett brev d-aterat I maj 1732 uttrycker kansl-ern

oro över till-ståndet inom med.icinska fakulteten och ví11- till- stud.iernas

upphjälpand-e konstituera magister J.G. Walleries til-l ad-junkt i d.enna

fakul-tet. lfal-leries had.e d.isputerat för magistergraden i Uppsala och

gjort sig bekant för sin t'ogemena snabbhettt. Nu had.e han sed.an något år

sì-agit sig på med.icinska stud.ier och nu, red.an innan han had.e d.isputerat

på något medicinskt ämne, ned.sänd.e kanslern en öppen full-:nakt för honom

som ad.junkt och åtade konsistoriet att ge honom ett d.ubbel-t stipend.ir:m

til-ls någon lön kund.e til-l-d.el-as honom. Brevet föred.rogs i konsistoriet

och mottogs med. bland.ad.e kånslor, icke minst av von Döbel-n, som begärde

kollegernas intyg att han i sin prefession arbetat så rycket han kunnat

och varit förbund-en tift. Reetor magnificus, Anclreas Ryd.elius, sökte

d.ärnpa d.en förbittrad.e professorns vred.e och frarnhåtla att kanslerns

brev förestavad.es av omsorg om akad.emin och icke had-e någon personlig

ud-d.. von Döbel-n lät sig ieke nöja utan beklagad.e sig skriftligt i en

inlaga, som sänd-es upp til-I kanslern, som l-ärn¡ad.e d-en utan beaktand.e.

ltal-lerius d.isputerad.e för ad.junkturen 1733 med von Döbeln som praeses

över en av professorns skiifter med. titeln "De Causa Ch¡rmificationis"

och inl-ed-d.e d.ärmed. d.en livsl-ånga verksanhet som kemist, som efter hand

förd-e honom till en aktad ställning i tid-ens kemiska forskning. På

kansl-erns befal-l-ning efter fakul-tetens hörand.e bestä¡rd.e konsistoriet

att d.isputationen skull-e utgöra till-räcklig grund. för hans utnämning

tiJ-l ad-junkt och skull-e även gälla som licentiatd"isputation.
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Någon direkt insats för und.ervisningen i kemi gjord.e Wall-eriu,s inte

und.er sin tid. i Lund.. I sin självliografi (publicerad. av Nils Lentzén

i Lychnos 1953) omtal-ar han att han något föreläst i fysik och fysiologi

och ibl-and. und,ervisat i matematik, d-är d.et var brist på und.ervisning.

Att han d.ock icke saknat intresse för til-l kemin hörand.e ä,rnnen framgår

av att han på ned.resan til-r Lund. "för att vinna någon insikt i bergs-

vetenskapen tagit vägen genom Bergslagen, stigit ner i d.en stora och

värld,skunniga Farugruvan, besökt Nya Kopparberget sa¡nt Nora, Lindes och

FiJ-ipstad.s Bergslag med. sina hytter och hamrar och lysand-e eld.ar

om nätterna utur d.eras masugnart'. Han omtal-ar också att han rrnd.er sitt

vistand.e i Lrrnd. "had.e lyckan att und-er d.åvarand.e historieprofessorn,

arkitekten Kil-ian Stobaeust inseende och und-ervi-sning få noga beskåd.a

d.essa natural-iesamlingar .... varigenom nrin hug för mineralogiska

stud.ium öktestt. Vid.are berättar han att han för safina orsaks skul-l-

reste över sjön från Mal-mö ti1l Köpenha.:nn om sommaren 1733 för att bese

d.e stora Kongliga sarnlingarna sarnt d.e kuriositeter d.är så väl- som i

Fredriksborg firnnos av mineral-ier och örter.

1735 d-isputerad.e üial-l-erius för d.oktorsgrad.en i med.icin för von Döbel-n

och begärd-e strax d.åirefter avsked. från ad-junkturen. Som anled.ning anger

han för litet att göra och förtjäna och för d.ålig l-ön. Sa;runa år begav han

sig tillbaka till Uppsala, där han 171+1 blev medicine adjunkt och 1750

professor i kemi, metallurgi och farmaceutik.
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f akademihusets and.ra våning invigd.es 1736 ett anatomiskt aud.itorir:m

(Ttreatrium anatonicum) och dår skul-le enligt kansl-erns anvisningar icke

blott anatoni utan även experimentalfysik och naturalhistoria förel-äsas.

I två små kabinett i anslutning till aud.itoriet inhystes d.en Trier¡a1d.ska

sanlingen av flrsikapparater och d.en samling av nat¡rhistoriska, etnografisk

paleantologiska flnd. och preparat r som Stobaeus skänkte tiJ-l- akadenin.

Man frågar sig om aud.itoriet även blev använt för kemiska experiment och

laborationer, men ingenting tyd.er d.ärpå. Räkenskapsböckerna från åren

omkring 1736 ínnenåller icke några uppgifteï om inköp av kemisk apparatur

el-l-er kemiska förnöd.enheter. De föreläsningar, som enligt prograÍrmen

behandl-ade kemiska ämnen torrl-ästes utan experiment. Man var d.ock väl

med-veten om bristen på åskådningsmaterial- bå¿e från- med.icinskt och

naturvetenskapligt tråll och sökte täcka bristen genom att utnyttja

apoteket med. d.ess laboratorium.

Apotekaren hette vid. d.enna tid. Daniel Kohler, innehavare av

priviJ-egiet sed-an 1J01 och nq¡cket angeJ-ägen om att hål-Ia sig nära

knuten til-l- akad.emin. Han had.e erhåU-it konsistoriets röster vid. valet av

apotekare, han had.e fått kanslerns förord. och Kungl Maj:ts fu1Imakt,

lyd.d.e und.er d.en akad.emiska jurisd.iktionen och erhöll ett årl-igt ekonomiskt

und.erstöd..i forn av hyresbid,rag. I april 1736 :oe3ärd.e han att få över-

Iärana apoteksprivilegiet til1 sin son, Daniel- Fred.rik Kohler, som haile

blivit promoverad. til-l- med.icine d.oktor vid. universitetet i Hard.erwijk

i Holland. 1733. Ansökningen remitterad.es til-l med.icinska fakul-tetens

två professoreï, v. Döbel.n och Harmeus, som inte kunde finna någon orsak

till invänd.ning, men uppstålld.e ett vil-lkor, nämligen att han utom det,

som var utsatt i konstitutionen, skulle, efter tillsägelse från d.en

professor, som företäsde med.icin och farmakologi, 1åta d.e medicine

stud.erandena komma några d.agar varje tern-in på naterialkanmaren sannt

öppna sitt taboratorium för d.em, och efter tilJ-sågelse från d.en professor,
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som föreläste kemi, anståI1a kemiska laborationer, så att d.e med.icine

stud.erand-ena skul-le få bättre till-fälle att skaffa sig en god- kunskap

inom d.etta onråd-e. Kohler accepterad.e vil-lkoret och fick sin rekom-

mend.ation.

Kanslern till-skrevs och låimnad.e sitt til-Istånd. till överl-åunnãnd.et

d.en ) juni 1736. Det kom emefl-ertid- att d.röja innan d.etta ägd.e rum.

Fad.erns önskan att överlä:nna apoteket hade berott på sjutrd.om. Då han

efter en tid- övervann d.enna begärd.e han uppskov fied- överlärnnand.et och

behölJ- til-lsvid.are sin d.isposition över apoteket. Und.er tid.en förestod.

d.r. Kohler d.ock d.etta vid. faderns sjukd-omstill-fäl-l-en och fortsatte

samtid,igt sina stud.ier vid. universitetet för att meritera sig.

Daniet Fred.rik Kehl-er blev med.icine ad.junkt och förestånd.are för

naturaliekammaren 17lr42, avl-ad-e apotekarexamen 171+6 och övertog akademi-

apoteket sarnma år. Han begärd-e d.å i en skrivelse till kanslern att

få förena sin ad-junktur med. sin nya stållning som apotekare, men mötte

motstånd-. Hans ansökan understöd.d.es av med.icinska fakuftetens två pro-

fessorer, men kanslern ansåg att han bord.e nöja sig med. sitt apotek

och d.e förmåner, som d.etta gav honom och uttalad.e sin förvåning över att

konsistoriet förl-ängt d.et stipend.ium som han haft, innan han til-lträd.d.e

apoteket.- Brevet remitterad.es til-l med.icinska fakulteten, som för-

svarade sig med- att kanslern icke givit klart besked. och att Kehler

gjort god nybta genom sin hjälp åt medicine professorerna vid. kemiska

und.ervisningen och sitt arbete med. naturaliesa¡rl-ingen. Resul-tatet bl-ev

d.et av kanslern önskad.e. Kehl-er fick a]-l-tså avsked. från ad.junkturen

men utnämnd.es 1OA 1T5O till den i staten av 1T\9 inryckta befattningen

som kemie l-aborant. Till- ny med.icine ad.junkt utsågs på Linnés rekornmen-

d.ation d.ocenten i ekonomi i Uppsata Erik Gustaf Lidbeck. I en ödnjuk

skrivelse 31.7.1750 anhö1l nu Kehler att få uppbära d.en l-ön sorn enligt

staten hörd,e tiJ-l- befattningen som faborant. Han anförde som argument

d.els sin ålder (\¡ år) och hänvisade titl Kungl Maj:ts befallning att



'10

"kernien skall vid. akad.emien för ungd.omen ibland. d.e förnänsta och frä¡nsta

vetenskaperna proponeras", varvid. hans stäl]ning som laborant var nöd.-

vänd-ig til-l- d.ess att nytt Laboratorium chemictun inrättats. Hittil-Is
hade Kehlers eget l-aboratoriurr utnyttjats båd.e av honom sjätv titt
stud.enternas tjänst som ock av professor Harneus und.er d-e senaste fyra

åren. Kehler had.e utan ersättning fått stå till tjänst och had.e d.essutom

tått ¡etal-a allt material som had.e gått åt. som vi senare skal1 få se

fick han arbeta som l-aborant i ytterligare j8 år innan han fick någon

l-ön utbetald.
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Mot sl-utet av )+O-tal-et inträd.d-e en föränd.ring i instäIlningen till de

naturvetenskapliga d^rnnena. Und.er intryck av cLen allmänna romantiska

inställ-ning titl d.en praktiska betyd-el-sen för jord.bruk och ind.ustri, scitl

und-er '1 J00-ta1et framkall-ats av naturvetenskapernas utveckl-ing i Up¡sala

under Linné och Berch sa¡ot i A,bo und.er Per l(alm, had.e kansl-ern J. GyJ-J-en-

borg hos Kungl Maj:t föreslagit att en professor i "ekonomi" skuLle

inrättas även i Lund.. I ett kansl-ersbrev, d-aterat 1J april 17\7, Iägger

han konsistoriet på hjärtat att göra und.ervisningen i Historia naturalis

mera effektiv. Han vill veta på vad. sätt d.etta bäst skall ske, til-l

vilken ell-er vil-ka professorer exarninationen i d.essa ä¡men skall- Iäggas

och om d.e end.ast skal-I d.oceras av professorn i physica experinentalis

(Harmeus). Han förutser att kommissionen för informationsverket i sitt

betänkand.e, som KungJ- Maj:t tord.e komma att fastställa, skall föreslå

att ingen vid. akad.emin skall få "antaga honores acad.emicos" d.vs pronoveras

till nagister, som icke i sin examen rigorarum kunnat visa sin kunnighet

i tristoria natural-is. 16/lO 177T inlËimnade Harmeus på kanslerns annodan

till konsistoriet en utred.ning, 1ång och ordrik "om nybtan av natur-

vetenskaperna. Til1 professuren räknar han upp en rad. ämnen, utom fysik,

särskil-t mekanik, även botanik, mineralogi, zoologi, kemi, och lä:nnar en

plan för hur han tänkt sig undervisningen i vart och ett av ilessa

årnnen.

Den föreslagna professuren i ekonomi kom sÌutligen til-I stånd. genom

ett kungligt brev p nov 1i(r}. Red.an dessförinnan hade juris ad.junkten

Lars Johan Colling anmälts som sökand.e til-l d.en planerad.e tjänsten, men

kanslern stäl-l-d-e sig awisand.e. Det gav honom anledning att lågga

konsistoriet på hjärtat att "ingen fick föresl-ås till- d.en nya professrrren,

som icke är kr.urnig i ¡otanik, historia naturalis, mineralogi och ke¡:-i

samt något av matematiken". Den förste professorn i ekonomi bl-ev i

stäIlet ad.junkten i filosofiska fakul-teten Johan Henrik Bumeister, som

utnämnd.es samtid-igt med att tjänsten inrättad.es 9.11.1710, utan före-
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gånget förslag. Han innehad.e Ëirnbetet til-I 6.B.lT16, ò,åL han utnärmd.es

til1 professor i romersk vältalighet och poesi. Efter Burmeister ut-

nämnd-es C.B. Trozel-ius tilJ- professor i ekonomi 13.10.1Tr8. Han had,e bl- a

17ì+5-l+B varit docent i praktisk fil-osofi i Lund, lT10-16 d,ocent i

ekonomi i Uppsala och sed.an efter prästerlig ord.ination kungl. horpred.ikant

Han innehad.e åirnbetet til-l- 1T86. Efter hans avgång upphörd-e ekonomi att

vara särskil-t läroärnne vid. akad.emin och undervisningen d.äri lad.es til-l

övriga ärn¡en för professuren i historia natural-is.

Man kan inte se att Burmeister eller Trozelius ägnat kenin någon

uppmärksa.rnhet i sina förel-äsningar eller d.isputationer. Den und.ervisning

i keni som förekom fötl- inom Harrneus professur: physica experimental-is.

Som vi tid-igare sett hade från början d.e naturvetenskapliga Ld.roänriena

hört hemma und.er d.e med-icinska studíerna och till-hört ä¡rnesområdet för

professorn i teoretisk med.icin. Då med.icinska fakulteten efter 168Z yara

fick en professor kom framför allt kemin att mer och mer försurnmas. Med.

upprättand.et av en särskild. e.o. professur inom filosofiska fakul-teten

i philosophiae naturalis och physica experimental-is för Kilian Stoabaeus

1f2B haùe d-e fått en mera sjäIvständ.ig ställning. De ansågs d.ock fort-

farand.e höra till- stud-iet av med.icinen och Stobaeus had.e säte och stä¡rrna

i såvåt fil-osofiska som med.icinska fakulteten utan att inneha någon

sÉirskild- befattning i d.en senare. Sed-an Harrneus efterträtt Stobaeus som

e.o. professor 1732 bestä.md.es d.et att innehavaren av denna professur för

framtid-en även skulte til-lhöra med.icinska fakufteten och i735 utnëi¡rnd.es

Harmeus til-l- ord.inarie professor i teoretisk ned.icin och philosophia

experimentalis.



13

Efter upprättand.et av professuren i ekononi tycks Harmeus ha haft mer

tid- och intresse för kemi. Diarierna omnärnner nu all-t oftare att

han föreläser om kemi och man ser att han båd.e i inlagor tiII kanslern

och i sina föreläsningsprograrn söker föra ärnnets tal-an. Arunärkningsvärt

är att han i d-en red.ogörel-se för d.en planerad.e und-ervisningen i natur-

vetenskaperna som han insänd.e ti]-l kansl-ern 17)+7 fäster största avseenclet

vid. Boerhaves ttDectrina Menstraurumrf (l-äran om l-ösningsmed.el), på

experiment grund.ad teori om attraktions- och repulsionskrafter mel-lan d.e

naturliga kropparna. Kemin lännar möjligheter att "med. ringa kostnad.

anstäIJ-a säkra försök till- konsternas och lant-ekonomins utvid.gand.e",

fysiken, särskilt mekaniken "gör oss till mästare i uppfinningskonsten'r,

säger han. Lr 175\ i d.ecember sänd.e Hanneus in en liknand.e red.ogörelse

för d-en und-ervisning han ä¡rnade ge und.er det kon¡rand.e året. trPrivatim

kemiska försök anstältas, dem jag tikvä.I fruktar ingen lärer

angiva sig til1, emed.an naturkunnigheten icke hitintil-l-s bland. våra

lärde varit ansed.d. vara en nöd.ig vetenskaptt. Något laboratoriwn, d.är

såd-ana kemiska försök kund.e företagas, ägde akademin fortfarand.e icke,

men stud.enterna kund-ersom förut nännts, und.er några d.agar per tern-in

få tillträd.e til-l- akad.emiapotekets laboratoriu¡n och se laboranten dr.

Kehl-er ut{öra några kemiska operationer.
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Frihetstid.ens strävand.e att höja d.et svenska näringsl-ivet i ol-ika

avseend.en inriktad-e sig i hög grad. på ungd.omens utbild.ning vid. rikets

akad.emier. Linnés ryktbarhet gav glans åt naturvetenskaperna och nya

professurer i botanik och ekonomi inrättades. I Lund. kom professuren

i ekonomi lJlO och i botanik 1756. Kemin och mineralogin kom icke att

som beräknat spela någon framträd.and.e roll i und.ervisningen i ekonomi,

men Harzneus, som tid.igare had.e koncentrerat sig på rned.icin vartannat år

och fysik vartannat blev al-ttmer intresserad. r,, tl"ri och fra¡nför al-It

mineralogi. Hans insats ansågs d-ock icke tillräckl-ig och 1t61 in-

rättad.es en särskild. professur i kemi inom fil-osofiska fakulteten.

f d-et kungliga brevet av d.en )+ d.ec . 1761 heter d.et rrkemien är en bland.

d.e angelägnaste vetenskaper, som mecl fulJ-t allvar bör d.rivas vid. en

akad.erni i avseend.e til-l d.ess myckna influens uti all slags båd.e allnän

och enskitd. hushål-lning och d.enna vetenskap ford.rar, för att med.

ved.erbörl-ig d-rift kunna skötas, en mans hel-a kraft och omtanket'. Den

förste professorn i kemi bl-ev Christian ltratl-in, som fått sin utbild.ning

i Uppsala und-er så berömd.a män som Linn6, Klingenstjerna och Johan

Gott s chalk l^Iall-erius .

Utnämningen av en särskild. professor för kemi inom filosofiska

fakulteteà gav fart åt planerna på ett akad.emins eget kemiska labora-

torium. Harrneus och \,tra]-lin, som 1763 var utsed.d-a till inspectores

d.erarii, lämnad.e 26.\ ett memoriaf til-l- konsistoriet med en p1an, som

visad-e ett ganska ljust ekonomiskt läge och som skulle göra d.et nöjliet

att sätta igång med nöd.vändiga reparationer och nybyggnad.er för akademin.

Till- d.et nödvändigaste, det som icke til-l-ät något uppskov, räknade de

en ny anatomisal i orangeriets övervåning, ett kemiskt faboratorir¡rn

och en proberkatnmare, dvs ett rrun för analys på torra vägen av rnineral-

och metal-Ier.
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Vad. l-aboratoriet beträffar had.e Harmeus och ltrallin några månad.er

senare (i augusti) inventerat titl-gången av l-okaler, som skulle kunna

renoveras och inred.as utan atltför stor kostnad. och had.e stannat för
ttd-et garnl-a auditoriet vid. kyrkogårdentt, d.vs d.et ännu kvarståend.e

t'Liberiet'r sydväst om d,omkyrkan. Det skul-le kunna inred.as till- "ett

full-koml-igt och pryd.tigt laboratorium" för en beräknad. kostnad. av

1500 d..s. De tillgängliga med.len i byggnad.skassan skulle räcka båd.e

till- denna omkostnad- och tiII inred.ningen av d.en"nya anatomisalen.

Det var antagligen käflaren i Liberiet d.e had.e utsett att d.öma av

il-eras ivriga förslag att konsistoriet för tid.s vinnand.e skull-e låta

uppmåra några pelare t'till styrka för val-ven och husettt, så att

byggnadsarbetet genast kund.e sättas igång, när byggnadsmaterial hunnit

sanl-as. Akad-emin var sin egen byggmästare och had.e ständ.igt oJ-ika

slags material-er på l-ager förvarad.e i dornkyrkol-adan och i akademihusets

kåIlare. Konsistoriet besl-öt att för sin def ned. gläd.je se att d.etta

byggnadsförslag kund.e sättas igång, men vågad.e icke på egen hand. fatta

något beslut, utan besl-öt und.erställa frågan kansl-erns gottfinnand.e.

Kanslern, nu greve C.G. Löwenhielm, var i Lund. och l-edde förhandl-ingarna

i konsistoriet 6-1 1 augusti 1763. KansLern gillad.e d.ock icke förslaget

och var särskil-t kritisk mot tanken att inrätta l-aboratoriet i Liberiets

käl-l-are. I stäl-let föreslog han d.en s k d.onkyrkoladan (d.en forna d.om-

skol-an), belägen mitt i nuvarand.e Kyrkogatan fra¡nför donkyrkans norra

torn. Det var ett förfafl-et medel-tid.shus, i vars första våning på södra

sid-an akad.ernin inrXnnt sin fä,ktbod.. På norra sid.an had.e d.ornkyrkan sitt

upplag av kalk, sin kal-kbänk och sitt blystöpningsrum, nöd.vänd.iga ut-

rynnnen för d.e ständ.igt återkornrnand.e reparationerna av kyrkan. Vågg-

tjockleken i huset var T5 cm i första våningen, 60 cm i d.en and.ra. Det

var lågt i taket, and.ra våningen had.e icke något ord.entligt golv och had.e

icke funnit annan användning än som magasin. Uppgången bestod i en

trappbyggnad. på södra gaveln, någon ínre trappa fanns icke. I ett
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protokol-l- från d.omkyrkoråd.ets sa.n¡nanträd.e d.en p augusti 1763 omtalas

att kansl-ern gjort en erinran til-l akademiska konsistoriet om nödvändig-

heten att upprätta ett keniskt l-aboratoriurn vid akad.ernin och själv had.e

vänt sig med. en förfrågan til-I domkyrkorådet, om det icke kund.e samtycka

til-l att avstå häl-ften av d.en halva delen av d.omkyrkol-ad.anr som d.ornkyrkan

själv d.isponerad.e, så att d.et föresJ-agna laboratoriet kund.e förtäggas dit.

nåAet inspekterad.e huset och fann att den d-el-en av huset (norra d.elen)

som akad.er¡r-in icke nu d.isponerad.e had,e J-ängd.en 30 1/)+ alnar, från vil-ket

skulle dragas blystöpningsrummets utrXnrune. Kvar skul-Ie stä 23 3/\

al-nar (l\,2 m) och enligt professor Wall-ins mening skul-l-e d.etta jfurte

fäktbod.en bli tifl-räckligt för ett l-aboratorium, även om man icke just

d.å kund.e finna någon utväg att ftytta blystöpningen till annan l-okal-.

Rå¿et var angeläget att fra¡nhäva d.onkapitlets ägand-erátt och krävd.e

biskopens til-l-stånd., viJ-ket bered.vil-Iigt gavs, så att förslaget kund.e

framläggas för akad-emiska konsistoriet d.en 13 augusti. Kanslern vántad.e

und.er tid-en ivrigt på utveckJ-ingen och pårnincle om ritningar ti]-I d.en

nya institutionen, som skulle omfatta utom l-aboratoriet ned. förråd.srur¡.

även kerniskt aud-itorium sa¡nt- i and.ra våningen - bokauktionskarnmare och

kapell-sal för und.ervisningen i rnusik.

Nu had.e diskussionen. såIed.es samlats onkring den byggnad, som - trots

d.ess olämplíghet i olika avseenclen - skull-e komma att bli kemins

hemvist i Lund- und.er trekvarts sekel-. Det var ett grundmurat stenhus av

tydligt med.eltid.a karaktär,, antagligen från 1300-talet, en gång d.omskoJ-a

och säte för d.en berömd.a trivial-skolan.- Huset var en av d.e många

byggnad.er som trängd.es ornkring domkyrkan. Det ägd-es av domkapitl-et och

tåg innanför Lund.agård.s gnmla försvarsmur. När man 1JO2 genonrbröt cLenna

för att skapa en direkt förbind.el-se mell-an Söd.ergatan och Bred.gatan genom

d-en s k Realgatan, nu Kyrkogatan, kom skofhuset att ligga mycket

hind.erligt mitt i gatan fra¡rför norra d.onkyrkotornet på ca 20 meters

avstånd- från detta.
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Utvecklingen gick nu snabbt. Den 30 september 1763 inlämnad.e

Inlal-tin, som nu övertagit led.ningen, en försfagsritning jämte fem hant-

verkares kostnadsförslag, vilket al-lt översänd.es til-l kanslern. Denne

sänd.e ritningen til-l- kemiprofessorn Johan Gottschal-k Inlallerius i

Uppsala och utbad sig hans kritik. I^lallins förslag visad.e ett

l-aboratorium med- två fönster eller gluggar åt öster dvs mot d.omkyrkan

och tre fönster mot väster el-Iei gatan. På sjätva gaveJ-n fanns varken

d.örr ell-er fönster. Mitten av faboratorierummet upptogs av en anhop-

ning av ugnar av olika sJ-ag och över d.em en stor huv som vitad.e på

murade tjocka tegelpelare och J-ed-d.e till en skorsten, som gick genom

and-ra våningen ut genom taket. En vägg skilde l-aboratoriet från d.et

intill liggand.e aud.itoriet och sed-an föl-jd-e förråd.srum, kolka.mmare och

gJ-askammare. Resten av första våningen upptogs av d.ornkyrkans blystöp-

ningsrum. Wallerius kritik var hovsam men r{rcket berättigad-. Han var

missnöjd. med- att en vägg skilde l-aboratoriet från aud-itoriet "så att

ungd.omen icke får til-lfäIJ-e att granska d.e efter hand. inträffad.e

änd.ringar som kropparna und.ergå i d-e kemiska operationerna, icke

hell-er att professorerna ständ.igt har til-l-fäl-le att bestyrka sin tal-an

genom experimenttt. Skiljemuren mel-lan laboratoriet och aud.itoriet

bord.e d.ärför til-I största d.elen tagas ner, skorstenen väIvas över

pelare, så att en fri utsikt oralnas från aud.itoriet till ugnarnas båd.a

sid.or.

Detta utlåtand.e sä.nd.e kanslern ned. til-l- Lund. och bifogad.e sa,rrtid.igt

några egna reflektioner. Frfunst vill-e han att aud.itoriet och labora-

toriet sku-l-Ie byta pIats, d.els d.ärför att laboratoriet d.å skul-l-e Ìigga

när:nare förråd.srummen och d.el-s därför att skorstenen skul-fe kunna föras

upp närmare hustakets nitt och inte 'komma rnitt i d.et bokauktionsn¡m som

enligt planerna skuJ-le 1äggas på and.ra våningen. Kansl-ern bestifund.e

d-essutom att fönsterna skulle placeras mitt emot varand.ra i östra resp.

västra fasad.erna i båd.a våningarna, ett fönster skul-l-e placeras på andra
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våningen på norra gaveln til1 nytta för kapellsalen för musikund.er-

visningen. Man måste också tänka på en bättre uppgång tir-l and.ra

våningen: ttom uppgången ti1I auktionsrummet bl-ir d.är d.en nu är, måste

en l-ika uppgång inrättas till kapellsal-en med. Iika d.istans från norra

gaveln samt fönstret och d.örren til-l kolkafitmaren inrättas d.ärefter.rt

uppgången til-l- andra våningen var nu en utomhustrappa, som samtid.igt

gjorde tjänst som strävtrlefare för att stärka östra muren, som var

svag och visad.e tecken ti1l sprickor. För symmetrins skul-l- skul-le nu

ett nytt utbygge med. en ny trappa 1äggas vid norra gaveln.

Kansl-erns anvisningar togs ad. notam av I,'loll-in och av konsistoriet.

r ett memorial- senare uppsänt til-l- kanslern, skrev wol-l-in bl a att på

östra väggen vid. d.et beramad.e laboratoriet befinner sig två utbyggen och

mel-l-an d.em fönstren. Dessa utbyggen tager bort ljuset som clessutom av-

skärmas av d.omkyrkan. Laboratoriet rbev såled.es mycket mörkt. Han

föresl-år nu att två par fönster skal-r tagas upp i söd.ra gaveln och

förbättra ljusförhålJ-and.ena. Kravet att fönsterna på båd.a fasad.erna

skal-l för s¡nnmetrins sku1l placeras mitt emot varandïa blir svårt att

genomföra. Man får inrätta sig efter d.e gluggar, som reclan finns och

undvika nya. genombrytningar. Muren är på några stätlen svag med garnla,

nu igenmurad.e fönsteröppningar, och en stor d.e1 av muren åt gatan på

and¡a våningen består av tjock gråsten, d.är d-et bJ-ir svårt att göra

genombrytningar och placera fönstren. över huvud- var man nq¡cket ängslig

för d.en svaga muíen och sökte undvika nya genombrytningar. Vad. trnlall-erius

anmärkning mot laboratoriets och aud.itoriets inbörd-es placering beträffar

så opponerad-e sig lrioll-in mot hlallerius förslag att väggen d.em emellan skuJ-l-,

tagas bort så att studenterna lättare skul-Ie kunna föfja professorns

experiment. Han påpekar att huset är smalt, så att end.ast 2 alnar

(l rZO n) blir över mel-Ian ugnarna och husvåggarna och d.etta utryrnrne är

blockerat av en d.el- utensilier som måste placeras d.är. Det är såled.es icke

möjligt att stud.enterna kan fötja experimenten medan d.e pågå, men Wollin
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vill- inrätta det så att han först läser teorin och sedan visar upp vissa

experiment som förklaring. Ett skäl till- att l-aboratoriet skal-l- ¡ehålla

sin plats var att skorstenen krrnd.e föras upp på södra d.el-en av d.et be-

ramaile auktionsrummet. Denna d.el kan avskiljas genom en bräd.vägg och

bild-ar en särskild. bokkammare mecl bokhyJ-lor runt om skorstensstocken

för de böcker som skall- sä1jas och d-ärigenom rn-inskar skorstenens störand.e

inverkan på interiören. I bräd.väggen upptages en bred l-ucka vars lËim kund.e

fall-a ner och bil-d.a en d,isk, på viJ-ken d-e utbjud.ñ-a'böckerna kund.e

d-emonstreras. Förslaget visad,e i d-eta1j inred-ningen av and.ra våningen

med. kapell-sal- och instrumentkammare samt erford.erliga korrid.orer, så att

man från d.en befintliga yttertrappan kunde konma in i våningens ol-ika nm.

Man kunde d.ärigenom spara kostnad.en för ett nytt utbygge med. trappa vid

norra gaveÌn. Kanslern accepterad.e försl-aget och begärd.e en noggrann

ritning, som han kund.e företägga konungen för stadfästel-se. Ritningen

utarbetad.es av professorn i matematik Nil-s Sehenmark och tiJ-lstäl-ld.es

kansl-ern, som omed.elbart fra,nl-ad,e d-en järnte en redogörel-se för sina

överläggningar med. konsistoriet, som framför alJ-t gäJ-Id.e ekonomiska

frågor. Konungen överlä^rnnad.e ritningen till Kongl. Byggningsembetet

d.är d-en und.erkastad.es vissa ändringar, varefter d.en god.känd.e i konselj

d.en 20 mars 176)+. I ett brev från den 2l+ mars omtal-ad.e kanslernitatt

man har funnit att l-aboratorium chemicum skuIle se atltför il-la ut med.

en ohyggelig trappa utanför huset och d.ärföre lämpat rum för trappan in

uti själ-va huset", en ändring som onekligen innebar en förbättring.

Skrivelserna til-l kanslern för laboratoriet upphörd.e d.ock icke.

Wol1in och jämte honom akad.emi-murmästaren Hennig vil1e göra vissa

änd.ringar, men kanslern var mycket tvär. Några ökad.e kostnad.er vil-l-e han

icke vara med. om, han had.e inför konungen angett en viss byggnadssuruna

och satte sig emot alla änd.ringar, som skul-le öka d.enna. Han erinrad.e

om att konsistoriet 1763 naae ansett d.et som en fördel att för övertaga

d,omkyrkolad.an, annars had.e man kunnat tänka på en nybyggnad., fast d.en
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shul-l-e nog ha kostat akad-emín mera. liol-l-in inlÊimnad-e ett mernorial tilÌ

konsistoriet 30 jr-rni 1761+ och klagar över laboratoriets placering, som

han d.ock sjäIi¡ had.e framtvingat. Nu had-e man hunnit en god. bit på

vägen med. första våningens rum och Wol-Iin had-e fått til-lfäl-le att tänka

över änd.amålsenligheten i anord-ningarna. Han klagad.e nu över att d.et

inte fanns en fri utgång från laboratoriet ut på kyrkogård.en. Vatten och

kol till- d.e kemiska operationerna måste bäras genom aud.itoriet och

l-ikaså askan från ugnarna, vilket d.el-s osnyggad.eich d.els var hind.ersa¡nt

vid, åtskilliga kemiska processer, som förd-rar ständigt vattenbyte.

olägenheten skulle d.ock lätt och med. ringa kostnad- kunna avhjäÌpas, om

man fick taga upp en d.örr på södra gaveln meflan de båd.a fönster, som

nu enJ-igt d.en nya ritningen placerats d.är. Därigenom skufle man också

uppnå syrmetri med- d.en norra gaveln. IIan klagad.e också över tegelpelarna,

som skul-le bära d.en ) meter långa skorstenshuven ovanför komplexet av

ugnar. Pel-arna bl-ev så tjocka att d.e tog bort ljuset och hindrad-e

stud.enterna att se och skymd.e d.essutom för professorn sjåIv vid.

experimenten.

Ifråga om d.örren i söd-ra gaveln var kanslern omed.görlig. Den skull-e

ha med.fört kostnad.er och fick avskrivas. Tegelpel-arna vid skorstens-

huven kund.e få ersåttas av pelare av huggen sten, men fick icke innebära

en fördyring. Kansl-ern var överhuvud. irriterad. över d-essa försJ-ag, d.e

vittnad.e om bristand.e överbl-ick och planering. Kanslern had.e själv

påpekat att laboratoriet bord.e ha varit nära kol-huset och glasicanmaren.

Nu fick det bli som konsistoriet tid,igare önskat. En avbalkning gjord-es i

auktionssalen och ett akademikontor inrättad.es, där bokhållaren fick

resid.era. Däremot fick munnästaren titlstånd. att anskaffa och uppsätta

två stycken järnpeJ-are, som skulle stöd.ja d.en stora skorstenshuven, vars

ned.re ram had-e d-imensionerna ca I+ x ! m, och d.å murmåstaren icke ville
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ansvara för säkerheten, om icke d.essa stöd,peJ-are fick såttas in.

Und.er tiden fortskred. arbetet enligt ritningarna. Den 21 juli 176\

rapporterad-e Hennig atttrd.as gantze Haus ist l-aud- (taut) aer Zeignung

(Zeictrmrng) so wohl auswend.ige und. invendige Mauren nebst beyd.en

Schorn-steins-Caminern bis und.er Dach angemauert so d.ass heute d.as

Sparrwerch von den Zimmerleuten (timmerrnännen) gerichtet wird.." Ord.a-

lydelsen tyd-er på att mureri-arbete ägt nm på husets väggar och på

innerväggarna och d-ärvid. har ytterrnurarna fått tillräcklig styrka så att

man kunnat riva d-e båd.a utbyggnaderna på östra fasad.en och att gråstens-

muren mot gatan hunnit rivas och en tegelvägg muras upp. Fönsteröppningen

kund.e anbringas i önskad. symmetri enligt ritningen. De båda gavlarna

med. sina nischer had.e rivits och murats upp på nytt med. sina fönster-

öppningar. Utom laboratoriets stora skorsten fanns ytterligare en

avsed.d för två karniner + smäl-tugnen i blystöpningsrr.unmet, anslutna til-t

en andra skorsten, s¡rmmetriskt placerad. med. d.en första. I november 176\

rapporterad.e Hennig att trappan var färd.ig, gavlarna färd.igmurad.e,

taket mestad.els färd.iglagt och skälJ-nat r. lergolv had.e lagts i under-

våningen och ybterväggarnas puts var färd.ig upp till första fönsterrad.en.

Men ánnu återstod. en rad. arbeten som måste uppskjutas till 176r, innan

laboratorì.t var parat att taga emot stud.enterna. I naj 1765 återstod.

några kakylugnar, som icke var insatta, man saknad.e några hund.ra taktegeJ-,

som emellertid. omed.el-bart anskaffad-es, och man kunde övergå till att

d.iskutera inom konsistoriet vilken färg huset skulle ha. Man kom til-l-

resul-tatet att huset skulle målas bl-ekt gult, en färg som var båd.e vaeker,

beständ.ig och minst dyr.

I en skrivelse d.aterad- ß.6.1765 med-d-elad-e konsistoriet kansfern

att d.et fattad.es pengar i kassan till. bI a hantverkarnas löner och

material- och bad- om kansferns med.verkan til-l- ett Iån på 1OOO eIl-er

1600 d..s ur donkyrkans kassa I'att inom en månad-s tid. ned. vanlig ränta

återbetalas'r. Då d.omkyrkoråd.et ansåg att kyrkans kassa för närvarand.e

icke kund.e tåIa en sådan å¿ertåtning, ingrep kanslern (Löwenhielm) och
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och l-ånad.e ahad.ern-in ur egen kassa 16.000 d..k att återbetal-as om

ett hal-vår. 1p d-ecember 1l6J återbetalades l-å,net med- 't1f 2 ärs ränta

till- 6 för 1OO til-Isa^mmans 16.)+BO d.k uti Banco Transportsecllar".

Redan första året visad.e sig svårigheter vid. använd.ningen av

l-okalerna. Det gäJ-ld.e visserligen icke själ-va faboratoriet, utan dom-

kyrkans stöphus, som skull-e utnyttja d.en nyuppsatta norra skorstenen

vid. eld.ningen och snättningen av blyet. Försöket missl-yckad.es helt.

Donkyrkoråd.et kJ-agad.e 12 augusti 176r. Skorstenspipan var så trång

och d.raget så d.åligt att röken stannad.e kvar i rr.¡mmet och hind.rad.e

arbetarna att vistas d.är. nå¿et gjor:d-e akademin ansvarig och begärd.e

att få tillträd.e til-l d-et ännu icke fu]-l-t färd.iga faboratoriet för att

d,är kunna utföra d.e för domkyrkans reparation nöd.vändiga arbetena.

Det gick att ord.na d.en oförmodad.e komplikationen, men sarnma malör in-

träffad.e ofta und,er årens lopp och var en ständig orsak tilt klagan

från kemisternas sid-a.

Den 28 januari 1766 bö:rjad.e professor \nlol-l-in sina förelåsningar

i kerÉ och d,etta d.atum kan sål-ed.es betraktas, som d.en kemiska institutionens

föd.e1sed,atum. Inred.ningen av d.et nya laboratoriet framgår av bild.en.

Laboratoriet var ett rum med d.imensionerna 916 mxB m rned. takhöjd.en

2rT m. Större delen av goÌvutryrnrnet upptogs av ugnskomplexet med, d.ess

skorstenshuv på 5xl+ n uppbr:ren av sex smäckra järnpelare. fnalles

fanns f\rra ugnar, proberugn, smäItugn, flanugn och d.estillationspanna,

d-essutom två sandbad. för långvarig temperaturförhöjning inom ett

begränsat temperaturonråcle. Ugnarna had.e gemensarn askbehål-l-are med.

rist. Inred.ningen var för sin tid. rationelf och platsbesparancLe, men

had.e behållit en medeltida prågel.

Tilt d.riften av l-aboratoriet hörd.e i främsta ru¡net anskaffning av

nödig apparatutrustning och d-essutom personal , båd.e på l-ärarsid.an och

vaktmästarsid.an. I skrivel-se til-l- kanslern 22 januari 1766 fra¡nnävAe

professor l^Iol-lin (som til-lika var årets rektor) som rnycket angeläget att
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det i staten för kemiska raboratoriet upptogs en surnna på t5o a.s. för

d.e årliga behoven, att utgå från nuvarancle års början. Den första

rekvistionen av apparater god.känd.es av konsistoriet d.en 'll+ januari 1766

och bestod- i d.iverse tenrunått och gtasmått, några viktskåIar av olika

storlekar och ett tiotal- järnspad.ar. sarnmanlagd.a kostnad.en var

22 d'. 21 öre s. och bekostad.es av akad-ern-ins egna aerariimedel-. Man

var noga med. att föremål-en skulle förtecknas och uppföras i akadernins

inventarium. Nåsta rekvisition kom d.en 1p april och innehöll- en rad

kärl för d.e kemiska experimenten. Listan har stort intresse för kårrne-

d.omen om utrustningen av ett l-aboratoriurn från l JOO=talet och med.d-elas

i sin helhet.

Lista 19.\.1766 1 kanna = 2r\ L. 1 stop = 1r2 I.

1/2

1

1

1

3

1

1

1/2

1

1

1

1

2

1

1

3

d.ussin flrkantiga kanne-butelj er

" stopbuteljer
rr glasburkar à 3 kvarter

" vita porslinsburkar à 1 1fZ kvarter

't något mindre til-l vilka jag vet tiltgång à 1 d.k.

stor järnmortel, varpå är 'l pisti-J.l därtil-l-

mindre mal:n-mortel med stöt

d.ussin serpentin-mortlar av d.iffe::ent storl-ek

stor sterunortel- av Kolmård.smarmor

rivsten med. Iöpare

par stora vågskålar till 2 skålpund.s rXrmd.

sats medicinalvikter, kompletta, vartilJ- även til-l-gång finnes

hår- och 2ne fl-orsikter
,\-/järngryta à 5-6 kannors rymd. till incineration och evaporationer

panna av järn

st bl-ecktrattar av ol-ika storlek
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1 st skumsl-ev av bleck

1 vask-tråg, 1 press tilf safters och otjors expression

2 d.ussin trä-d.osor med. l-ock av ek-trä, 7 tum höga och 4 tum i d.ianeter

t handpress, 2ne eldtänger, 2 d.egeltånger och 2ne eld.skyfflar

6 st surå järnkrokar med. skruv till att tvinga balanserna på

6 st järnringar till- d.eglars glas-avskärand.e

1 st pottisk smätlugn med. rör av järnbleck

1 st fyrkantig järnptåt, 1 linje tjock til-l- foÈmàr

1 st hessisk sten-retort til-t 7 à B kannor

1 st d-o à 5, 'l ¿o à 3 kannor, 'l PöI-ä^rnbar

1 fjärding fransk lera ti1l nunstar och skärflar

6 st s k jöd.e-potter till smetors inspirsation

B alnar Iärft ti1l \ st hand-dukar

l+ al-nar hampe-lärft., oblekt till- d.ukar och presspåsar

1 vatten-tunna

Lund den 18 april 1766

Christian lfollin

Konsistoriet had.e ingenting att på,rninna, om end.ast kostnad.en icke

översteg 1)0 d.s. Wollin had,e til-l- sin hjä1p vid l-istans upprättande

haft apotekare KjelJ-ström från Mal.mö. En d.el av sakerna sacles vara

al-ld.eles ound.gängliga för omed.elbar använd.ning, men en d.el kunde tills

víd-are unbäras. Hur d.elningen skedd.e med.d.elas icke.

Slutli-gen, d.en 20 augusti, inlä.rnnad.e professor L/ol-Iin sitt förslag

til-I d.e förel-äsningsapparater som han skulle använda til-I sina experiment.

De saknad.es vid. und.ervisningen, men inga pengar fanns att tiIlgå, aå

d.e 150 d..s. som kanslern had.e tillåtit red.an hade använts till- and.ra

nöd.vänd.iga ut gifter .
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Det nya behovet innehöl_l

2ne arnnätta glasmensurer tiJ.l- 2 ¡dce

1ltilil1tr

1 glastratt

1 d.o större

2 do än större à 3 d.

2 retorter om 3 kannors r¡¡md. à 12:-

4 t' " 3.stop àB¿. 'e

2 tt 
" 2 tt à5d.

l+ t' t' 1 1/2 stop à l+ a.

2 st kolvar om l+ j /2 à j kannors rannd à lB ¿.

l+ tt rr rr 2 kannor à 9 a.

l+ " rt rt 1kanna à5;.

6 n tt rr l stop à z:16

B skedkolvar à l: 16

6 ¿er:r¡iquer, passand.e efter de )+ största

sorternakolvar à5a.

2 st Iåga glasmorttar à te A.

3 st do " av olika storlekar (l+6+g)

)+ st säkert glas om 1 stop rynd-

)+ st rr tr ,, 1/2 rt rr

20 st rr tt ,, l/\ rr il

2 st 1 stops buteljer med. slipad.e glaskorkar

2 st 1/2 rr tt tt rt rt

12:-

?._

1 :16

2:B

6:-

2\:-

32:-

10: -

16 z-

Jo: -

Jo: -

20:-

15:-

12:-

30: -
2\:-

1B:-

tr.-

2._

I :16

8:-

l+:-

S: a 321+ d . s. l+O öre

FöIjand.e graskärI befanns även nödvåndiga men priset kund.e icke

uppglvas.
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2 st hal-va glasskål-ar à 3 stop

ztt rr n à11/Zstop

ztt rr rt àt/zstop

2 t' separatorier el-Ier sked.trattar, vartill- mod.ell fås på alla apotek

i Stockho}n

1 /2 d-ussin fyrkantiga kanna-buteljer

1 tt " stop-buteJ-j er

6O st större och mind.re hettiska d.eglar

Professor llol-lin var väl med.veten om att d-en begärd.a surnman

betyd.ligt översteg d.et årliga anslag på 150 a.s. som stod. til-l- insti-

tutionens d.isposition, i synnerhet som han red-an två gånger til-l-åtits

göra rekvisitioner och red.an tid.igare överskrid.it d.en d.isponibla

summan. Han var angelägen om att verifierade räkningar på tid.igare

inköp sänd.es upp, så att kanslern kund.e förvissa sig om inköpens nöd-

vänd-ighet. Han påpekad.e att han av d-e nöd.vänd.igaste rekvirerat flera

exemplar så att alltid. några kunde vara i reserv ifall ett och annat,

som lätteligen kunde händ.a und.er kemiska operationer, slogs i sönd.er och

varav här-i orten ingen tillgång fanns'. Han had.e utsatt så nånga

priser som han haft sig bekanta och som han genom korrespond.ens med

Stockholm hittill-s kunnat få und.errättel-se om och han hoppades, att

d.e nya inköpen kund.e bekostas genom förskott på ae konrnande årens

år1iga anslag. Startåret måste nöd.vänd.igtvis bl-i särskilt dyrbart.

En månad. senare gav kanslern sitt til-l-stånd. tiIl inköpen, som skull-e

verkstätl-as av kanslerssekreteraren. Den långsamma behand.lingen av

ärend.et gav knappast någon möjlighet till- att den experimentel-l-a under-

visningen i kemi kund.e komma i gång untLer 1766.

Samma bund.enhet av kansl-erns beslut, som utmärkte d.e nu behandlad.e

frågorna, utmärkte också personalfrågan och akad-emins torftiga
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ekonomiska förnåltand.en framträd.d.e ännu tyd.Iigare. I en inlaga av d.en

22 januarL 1766, som av konsistoriet befordrats til-l kanslern,

begärd-e I'Iol-lin att en person, en laboratoried.räng, skulle anstållas

för en årlig tön av:6 ¿.s., d.els för att betjäna kemiprofessorn, men

även för att stå tiJ-l tjänst för d.et akad.emiska kapeJ-Ìet. Konsistoriet

gick med. på att sända förslaget til-l kanslern, som emeflertid vägrad.e

at god.taga d-etsamma.

Kansl-ern, som var tyùLigt irriterad.e av att Èygenad.sförslaget

bl-ivit betyd.tigt dyrare åi.n vad. han tack vare konsistoriets beräkningar

had-e utl-ovat för koningen, var ytterst obenägen att god.känna några

ybterligare utgifter i somband. med. kemiska l-aboratoriet. f en skrivelse

av 1 februari 1766 menad.e harì del-s att man fick skjuta något på ut-

betal-and.et av d.e til-l- l-aboratoriets behov projekterad.e 150 d.s., c[e1s

att någon särskitd. vaktkarl för laboratoriet icke behövd.es. Hans

arbete kund-e fördel-as på ae 12 vaktkarlar som reclan fanns och de kund.e

utan Iön skiftesvis utföra sysslorna.

liol-l-in å sin sid.a ansåg att en såd,an åtgära icke var välbetänkt

på gmnd. av d-e många tvister och olägenheter som uppkom d.å nånga skul-Ie

d.ela en tjänst. Dessutom skul-Ie kol-lisioner uppkomma melfan tjänsten

som brand.vakt om nåtterna och arbetet inom faboratoriet, ugnarna

ford.rad.e tillsyn även om nätterna. Då man skalf undersöka vitriol-

arterna fordras fyra, fem à sex d.agar och d.en reverberugn (fla¡nugn), som

använd.es härtil-l- bör vara eld.ad. både natt och d.ag "innan någon spiritus

och ol-eum vitriolis obtineras kan och oleun vitriol-e är vid. många i

laboratorier förefalland-e experimenter nöd-vändig enl. erfarenheten".

Likaså tar frarnställningen av koksaltspiritus (nCf) mer än en d.ag.

itven från vaktkarl-arna kom kraftiga protester. De insände en

supplik d.en B mars 1766 tiII kansfern och hotad.e med- arbetsnedläggelse

och avsked., on d-e tvingad.es till- extra arbete på laboratoriet. På

d.etta svaracLe kanslern med en skrivef se av 20 maj 1766, vari han uppdrog
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åt konsistoriet att själv "härom foga någon såd-an anstal-t, som had"e

akad-ernins fattiga til-Istånd. ti1I ögnamärke". 1 1 juni lT66 törord.nad.e

konsistoriet extra vaktkarlen Bengt Ul-vsen till- laboratoried.räng utan

någon lön från staten, men gav honom genom utd.rag av protokoll-et för-

säkran om nästa J-ed.iga ord.inarie vaktkarl_sbeställning med- 36 ¿.s. Iön,

varmed. han förklaracLe sig nöjd..

I ett memorial til-l- konsistoriet d.aterat 3.12.lT68 tratrnål_ler

professor I^IolIin att Bengt Ul-vsen från sin utnärnlring tilJ- d,ags d.ato

troget uppvaktat vid. laboratoriet och har blivit så inövad i en stor

d.el av d.e förefal-Iand.e kemiska arbetena, att han icke utan stor avsaknad.

kan rmbäras'r. Nu är han, efter 2 1/2 äìs tjänst trött av sitt besvärliga

och lönl-ösa arbete och ámnar sä.ga upp sin tjänst såvid.a han icke får

sanuna lön som en akad.ernie vaktkarl-. Wollin själv had.e intil-l- d.enna

dae (3.12.68) icke fått uppbära de i staten anstagna 150 d.s. tit-l

experimentens anstäl-land.e utan ttav nit för sin professuïtr sjätv bekostat

al-l-a d.e experiment som bl-ivit anstäl-ld.a vid d.e publika l-ektionerna och

av egna med.el- måst contribuera (skjuta til-l-, d.el-vis bekosta) Iaboratorie-

d.rångens und-erhål-l-. Detta blev i längd.en dyrbart och Woll-in anhö]l om

konsistoriets med.verkan till- att kansl-ern förständ,igad.e räntmästaren

att göra utbetal-ningen helst akad.emikassan väI kund.e tåIa utgiften.

Även l-aborant-Iönen måste nu utbetalas: T 1TI+9 års stat var d.en upptagen

tilt 200 d.s. När D.F. Kehler entledigades från sin med.adj. lTrO

blev han utnËinnd till- l-aborant i kenl, men fick ingen 1ön, då han

sarntid-igt fick tillstånd. att inneha apoteket, som ansågs kunna ge

honom til-l-räck1ig försörjning. Nu yrkad.e lloll-in och konsistoriet på

att l-aborantl-önen skulle utbetalas ttemed.an man icke kan förrnod.a d-et

någon en så besvärlig syssla sig utan Iön åtaga viII".
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I en skrivelse från kanslern, protokolJ-förd 10 januari 1769,

med.d-elas att apotekaren och med..d.r. Kehler från 1769 å,rs början skal-l

få uppbära 200 d..s. årligen enligt 1T\9 ärs stat. Sål-ed.es ingen

retroaktiv lön för 1) års ol-önat arbete. 1rO d.s., som enligt 17\9 års

stat sku-IJ-e avses för kemiska operationer, skuIle få fyttas frän 1769

års början, och faboratoried.rängen skulfe även från 1769 ärs början få

Iön på 36 a.s., eftersom hans tjänst befanns vara or.:nrbär1ig. Det had.e

sål-ed.es tagit tre år från besl-utet i konsistoriet om anstälfand.et av

en l-aboratoried.räng tilJ-s kanslern var fårdig med. sitt beslut.

Til-l- vard.agens belqrmmer hörd.e att d.en nya kemiska institutionen

1åg vid- stad.ens huvudgata genom vilken transporter av olika slag,

bl a vagnar och kreatur förd.es och eftersom huset 1åg ungefär lika

Iångt från båda torgen (Stora och Lill-a) tra¿e d.et blivit vanligt att

fororna tog sig en paus just d.åir, med. olägenheteï som sönd.erslagna

fönster som föIjd.. De J-ågt sittand.e fönstren med.förd.e också den

olägenheten att und.er kemiska operationer och förel-äsningar hörd.e man

ständ.igt åskåd-are av gement fo1k, som passerade gatan och stannad.e vid.

fönstren för att förnöja sin nyfikenhet, varigenom professorn q¡cket

hindrad.es och ungd.omen d.istraherad.es och förleddes "att med- sin attention

flybta från föreläsningen til-l- d.et som händ.er och sker på gatan".

lloJ-l-in vil-le för att hindra såd.ana störningar sätta ett staket längs

gatufasad.en, som skulle håIla d.jur och människor på avstånd. från

fönstren. Konsistoriet var av saÍtma mening och en skrivelse avgick

l+.6.1766 tiIL kanslern, som emell-ertid. sad.e nej. Staketet skull-e bli

en onöd-ig och dyr utgift (l)+Z ¿. 28 öre s.). Fönstren kund.e sþd.d.as

genom trälärnmar och man kund.e anvånd-a gard.iner för att hind.ra insyn.

Den 2 augusti 1766 eíck donkyrkorå¿et in med, en skrivelse till-

kansl-ern och konsistoriet, där de tillkännegav, att d.omkyrkans blystöp-

ningsrum - som var "ínrättat på norra änd.an av stenhuset västan kyrkan -

genom akademiens inrättning" bfivit otjänligt för sitt änd.a¡råI och därför



30

inte kund.e utnyttjas på sätt som vid. överl-ämnand.et av huset brivit

avtal-at. Eftersom d.omkyrkans blytak und-er nästkommand,e sommar ford.rad.e

ansenliga reparationer och d.et d.ärtil-l behövd.es ett tjänligt rum för

blystöpningen anhöll- man att kanslern och konsistoriet benäget tord-e

föranstal-ta att i rummet företogs sådana åtgärd.er att d.et bl-ev anvåndbart

för sitt änd.amål- el-ler också att kanslern och konsistoriet på akad.emins

bekostnad. lät uppföra något nytt rum, som kund.e utnyttjas för d.omkyrkans

blystöpningar. Man tryckte på att saken brådskade.

1\/2 1 J67 beslöt konsistoriet att murmästare Hennig skul-le få i

uppd-rag att göra upp ritning till ett envånings stenhus, som förutom

blystöpningsrr.rtmet skutl-e innehål-Ia danssal, två ka¡nrar till- akademins

och d.omkyrkans spruta samt vaktstugor. Domkyrkoråd-et had.e stållt i utsikt

att d-eltaga i kostnad.erna. Ritningarna färd-igstä11-d.es och kostnad.s-

beräknad-es till- \760 A.s. Huset blev för dyrt och d,omkyrkan d.rog sig

tillbaka. 2 juni 176T Xon ett nytt förslag om ett enkl-are korsvirkeshus.

Det sku-l-l-e kosta 566 a.30 s. och hert bekostas av akad.emins kassa.

Kanslern gav sitt bifall men konsistoriet änd.rad.e sig och 1åt Hennig

lämna ett nytt förslag på ett stenhus för domkyrkans stöphus och

akad.emins spruta. Kostnad-en för d.etta beräknad.es til-l 16:)+ a. 16 öre s.

Kanslern vägrad.e sitt til-l-stånd. och förord.ad.e d-et förut föreslagna kors-

virkeshuset, som skull-e tigga på stenhusets norra gavel och utnyttja

kyrkogård.smuren som d.en ena väggen sarnt inrynrna stöphus och spruthus.

Detta hus byggd.es.p september 1768 kom en väd-jan om att påskynd.a d.et nya

blystöpningshuset

En hotand.e situation inträffad.e genom en inl-aga från Harmeus till

konsistoriet I april 1769. Han begär d-är att få hälften av cle med.el, som

anslagits för ken-iska l-aboratoriet enl. 17)+9 års stat och som kanslern

bestämt til-l- utd.elning från 1769 ärs början. Det kom ovåntat och

kollegiet väntad-e med. spänning på hur kemíprofessorn ltroltin skul-le

reagera. Han var frånvarand.e och konsistoriet uppsköt d,ärför behand.-

Iingen av ärend.et. Vid. konsistoriesammanträd.e d.en 26 april upprepad-e



31

Harmeus sin begäran, men Wol-lin vill-e icke omed.elbart taga stäIlning utan

lovade att skriftligen uttala sig til1 nåsta konsistoriesammanträd.e.

Den 2l maj in1Èirnnad.e Wol-l-in sitt svar, som Harmeus genast anhöl-l- att få

taga tirl sig för bed.ömand.e. (let finns icke i manuarhand.lingarna. )

Den 30 september inl-åimnade Harmeus en ny skrivel-se och erinrad.e om att

han vid. 1T\9 ärs stat var I'philosophiae experimentaris och chemiæ

professor, och att til-l båd.a professionernas behov u¡d.er titeln

"Laboratorie Fond.tr 150 d..s. uppförts. sed.an d.ess had.e professionen

uppd.elats och kemin avskiJ-jts men Har:neus anhål-ler att rector magnificus

och konsistoriet skulle finna d.et rättvist att 50 d.s. tilLd.eJ-ad.es d.en

professur som Harmeus nu innehar, till bestrid.and-e av d.e kemiska försök

och and.ra, som vid. naturlårans föred.ragand.e ej kan umbäras.

I'lol-l-ins svar innebar: Kungl. Maj:t har till_d.el_at mig fulJ:nakt av

d.en )+ d.ecember 1761 som professor i kemi, med- allt sitt vidsträckta ä¡nne

och från d,en 23 dec. 1768 ti]Iåtes mig att årtigen utkvittera 1!o d.s.

enl-. 1T\9 ärs stat med. årlig red.ovisning, men jag vi11 ändå icke göra

någon. argurnntation mot prof . Har:neus. Jag vil-I för min d.el- bevilja

d.e ur laboratoriefond-en begärd.a 50 d.s., men skufl-e hetst se att Harrneus

frân 1769 års början fick sina )O d. av akad.emins kassa för sina

experiment inom fysiken, som han icke tycks vara förpriktigad. att av

egna med-el- bekosta och att ansraget på 1)0 d.. ti]l kemin icke skulle

beröras. Beslutet inom konsistoriet ansl-öt sig til-I d.etta förslag, som

också god.kändes av kansl-ern 30.10.69.x) Strid. mefl-an professorerna

kund-e sål-ed.es undvikas genom trtrol-l-ins smid.iga förstag.

x) not: Tidigare had.e efter räkning utbetal-ning skett tiJ-l professorerna

Scheer:nark och Neuzel-ius, d.å de vikarierat för Harmeus och håtl-it före-

läsningar i physica experimental-is.
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Akad-emins ekonomiska situation tycktes för ögonbJ-icket vara lättare

och ol-ika befattningshavare, som tid.igare fogat sig i d.en hård.a nöd-

vänd.igheten att göra tjånst lönlöst ell-er för ett ringa gratial, börjad.e

nu visa otåtignet. Inom kemiska institutionen begård.e l-aboranten,

apotekare Kehl-er, avsked men ångrad-e sig och begärd.e d,els att få åter-

taga sin tjänst och d.eLs att få en löneförhöjning på 1OO a.s. fnom

koÌlegiet blev man osäker och begärd-e vägtedning av med.icinska fakul-

teten varefter Eberhard. Rosén d.en 20 mars lllO gav en sa,mranfattning av

bakgrund.en till- Kehlers hand.lingssätt. Kehl-er had.e varit med.icine

ad.jl;nkt sed.an 1l\2 oein til-l-ika tjänstgjort som laborant, emed-an ingen

velat arunåIa sig tit]- syssla före 1TrO. Först 1fl+9 trad.e en stat för

Laboratorir.m chemicum och d-ess behov upprättats och stad.fästs. Då had.e

Kehler utnärnnts til-l laborant, men fått l-drnna sin ad.junktur. Han had.e

secLan arbetat utan lön fram till- 1/ 1 1768 då han erhåt-l-it 2OO d . s.

1T\9 ärs stat had-e bestärnt att l-aboranten skulle ha en 1ön som ned. )0 d..s.

översteg ad.junkternas. Ad.junkterna had,e emell-ertid. nu fått sin Iön ökad.

till- 300 d.s. varför Kehlers Iön nu var 1OO d..s. m'ind.re än ad.junkternas.

Med.icinska fakulteten hemstäl-l-d.e d.ärför att konsistoriet hos kanslern

skutl-e begära att Kehler skull-e få åtnjuta sa.ûlna lön som nuvarand.e

med-icine ad.junkten Aretin. I Uppsala var laboranten jämställd- ned.

ad.junkterna. Majoriteten av kollegiet stöd-d.e fakul-tetens uppfattning.

Kanslerns svar (d,aterat 10.9.1TTO) var tveksant med- avseencle på en

uttrycklig löneförhöjning för tjänsten, man han ville ha reda på Kehlers

ekonomiska omständ.igheter för att eventuel-It ge honom en personlig

gratifikation. Med.icinska fakuftetens båd,e professorer Rosén och Harmeus

nåimnd.e surnman 1OO d..s. och ansåg att kassan vål kund-e bära en så måtttig

summa. I,lotlin och akademiräntmästaren Eek ansåg att Kehler icke hade

särd-eles stor vinst av sitt apotek, att han var tiIl åren kornmen (6¡ år)

och ämnad.e hos konsistoriet begära att få associera sig med. en ttvicarius"

vil-ket borde med-föra stora kostnader för honom. Konkurrensen var hård.,
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d.å apotek fanns båd.e i Malnö och Land.skrona. Man måste taga hånsyn till
att han tjänstejort för akad-emin i 30 år, men end.ast 2 år uppburit l_ön.

Dessa skrivel-ser gick upp ti1I kanslern jämte konsistoriets eget ut-
låtande och gav resul-tatet att kansl-ern Löwenhielm til-l-d.el-ad.e Kehl-er

'100 d-.s. som til-l-ökning i laborantlönen, men som personlig gratifikation

uncLer Kehl-ers återståend.e l-ivstid.. (Kanslerns brev J nov. lTTO tifl

konsistoriet. )

3 december 1TT\ inlärnnad.e l{ollin til-l- konsistoriet en skrivelse med.

krav på förbättringar av laboratoriets utrustning. Han erinrad,e om

att d.å l-aboratoriet startade 1765 töptes glaskärl- för 150 d..s.; mera

had.e akad.emins kassa icke tillsläppt utom några få koppar- och järn-

red.skap. På staten (vid. sid.an om kassan) bestod.s en surma av 150 d,.s.

Til-l material-s anskaffand.e åt experiment och titl- instruments inköpand.e

kund-e det nöjligen räcka åt ett raboratorirun, som var försett med.

behörig apparatur, men om kär1 och verktyg skulle tagas end.ast av d.et

överskott, som blev på det årliga anslaget kund.e laboratoriet ald.rig

bli satt i d.et stånd- som det bord.e vara. llol-tin anhål-l-er d.årför om att

Lewis partativa ugnar med. til-l-börliga instrument måtte hit förskaffas.

Dessa ugnar var många, alla tika nöd.vänd-iga i ett l-aboratoriqm. Til-l

d.em erford.rad-es ett antal- instrurnent, glaskärl , d.eglar, vikter, press m m

samt eld-fasta tegel, 1ösa tackjärn, raster och pipor järn're mera dylikt

tilt väggfasta ugnar. Kostnad.en kund.e beräknas till 3-\0OO d-.k.

Assessorn i Bergskollegium, Gustaf v. Engeström had.e Iovat att d.raga

behörig försorg om anskaffand,et och behövd.e 2O0O d-.k. för att sätta

en hop hantverkade i arbete.

Med. anl-ed¡ing av d.enna liol-lins begäran inlämnad,e räntmästare Eek

ett memorial med. innehåIJ- att vad nöd.vänd-igheten av förenÊim¡d.a ansökning

beträffad.e tvivlade han inte på d.en, men han ville und.erställ-a d.en

konsistoriets vid.are skärskåd.and.e. För övrigt såg han intet hinder

för att und.erstäl-la professor Lrol-l-ins memorial kanslerns omprövand.e



J4

hefst d.et fanns tillgång i kassan. Professor Meland.er, inspector

aerarii, instä,rnd.e och konsistoriet sände 19 mars 1'('(J memorial-et

med. til-l-styrkan til-I kanslern, baron Falkenberg.

Kanslerns svar är d-aterat 20 maj och bifal-l-er i¡lofl-ins begäran om

dessa portativa ugnar. Surnman (¡OOO-\OOO d..k. ) skal-I tagas av

aerarie med-el men räntan av d.ornkyrkokapitalet får icke röras. I nöd.fall

får man såga upp några mindre ford.ringar.

Kanslern fortsatte att visa sitt intresse för laboratoriet och kemi-

und.ervisningen. I tvenne brav av d.en 6 november 1775 odn 1! januari 1TT6

vil-I han ha närmare upplysningar om 1 ) proberkonsten och and.ra till

bergsvetenskaperna hörand.e styckens inlärande, 2) om i vil-ket skick

akad-emins rnineral-sanl-ing befann sig och om hur ett eventuel-l-t inköp av ett

nytt nrineralkabinett bed.ömd.es, och slutligen 3) begärd.e han upptysningar

om l-aboranten. Av akad.ernins stat känd-e han väI til-l att en laborant

funnits uppförd. med 200 d..s. Iön och med. 100 d.. personlig Iöneökning,

men han kund.e icke av insånda företäsningslistor se att nägra före-

J-äsningar håfl-its. Han vil-Ie nu veta'1 :o om akademin had.e någon nytta

av ilenna syssla med. d.ess Iön, 2:o vitka uppgifter oeh slcyld.igheter en

såd.an laborant åIigger och 3:o om sysslans nuvarande innehavare fullgör

sysslan på ved-erbörligt sätt.

Till svar inl-åi¡rnad.e professor llollin ett memorial ¡red. följand-e

innehåIJ-. 1:a Proberkonsten till-hör kemie professionen och Wol-l-in har

sedan 1763 töreläst publikt om d.enna vetenskap och dessutom flera gånger

förel-äst d.en privatim. Under d.enna tid. har d.ock endast tre studenter

härifrån d.initterats til-l Bergskollegium. De få studerande, som här

ägnar sig åt proberkonsten gör det mera av nyfikenhet än böjelse för

att framd.eles kunna med- sin tjänst gagna rikets berslag. Orsaken härtiIl

är d.els att d.e flesta studerand.e här år från trakter, d.är bergslag icke

förekoruner och d.eLs d.ärför att d.e anse att d.eras framgång vid.

Kulgt. Bergskollegium är beroend.e av att d.e kommer från bemedlad.e ell-er
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av förnämare familjer. För övrigt försåkrar han att d.e stud.erand.e

som önska bergsstud-ier icke skall- sakna und-ervisning. 2:o angåend.e ett

nybt nrineralkabinett, som skul-l-e tillhöra laboratorium chemicum l-iksom

i Uppsala vill- ltrol-l-in icke uttala sig innan han känner kassans stäIJ-ning.

3: o Beträffand-e laboranten hör til-I hans uppgift att anstäfl-a al-l-a

laborationer och att hjäJ-pa professorn med- til-l-red-ning av d.e material ,

som skal-l- använd.as vid. experiment. Wollin red.ogör för d.en nuvarand.e

l-aborantens , mecl-. ilr. och apotekaren Kehf ers , skiltand.e t j änstgörings-

och l-öneförhåIland.en uncLer d.en tid. han innehaft sysslan (se sid.. )

och påpekar att han nu är över TO är och även har sitt apotek att sköta,

varför tr{ol-tin icke anser sig av honom ha d-et biträd.e som han kund-e önska.

I^iol-Iin anser att l-aborantsyss]-an egentligen är överflöd.ig som akad-emisk

tjänst och kund.e ersättas mecl en erfaren, stad.gad. och inövad. apotekar-

gesäll. Dr. Kehler lnar erbjud.et sig att sätta en såd-an i sitt stäl-l-e och

Wol-l-in vill arbeta för d.etta, om han lever, d.å frågan bl-ir aktuell.

på aetta sätt föreläste professor Boerhare i Leid-en och fann d.ärav

n¡rcken nytta.

9.3.76 upplästes i konsistoriet ett memorial från E.G. Lidbeck,

sed.an 1756 pyofessoï i natural-historia, att när det gäJ-Id-e att ord.na

för proberkonsten och mineralogien vitte han också ha ett ord. med. i laget.

Samma d.ag inlämnade Wol-tin sin räkning för 1\lJ ärs efter stat d.isponeraiLe

med.el- till- kemiska l-aboratoriet. Den uppgick till 173 d.. 12 öre s.

Som exempel på laboratoriehusets'aåliga till-stånd. och även på

nonchal-ansen gentemot fol-kets väl-befinnand.e kan man närnna, att l¡Ioflin den

)+ juli 1778 hemstål-l-de till konsistoriet att, eftersom huset var

besvärat av svanp och röta, så att båd.e byggnad. och material- tog skad.a

d.ärav, skulle man inred.a d.et rum, som tid.igare var avsatt för blystöpning,

til-l- bostad. för laboratoriedrängen, som då skulle kunna ha uppsikt över

huset. Kostnad.en bord.e inte behöva b1i stor, d.å föga mer än inråttand.et

av en kakelugn behövdes för att göra karnmaren beboelig. Kansfern, som
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var närvaranale vid. sanmanträd.et bestËimd-e att en und.ersökning och kostnad.s-

beräkning skulle göras. 19 juni 1l'l) upprepad-es samma begäran, virket

föranl-ed.d.e sarrma besl-ut. Denna gång gjorcLe man något åt saken. Wollin

jämte professorerna Trotzehiss och A.P. Stobaeus sku-l-le syna byggnad.en

och rapporterad.e att golv och panelning krävd.e en ögonblicklig reparation,

¿å d.e nu var hårt angripna av svalnp och röta till föfjd. av markens

surnpighet i synnerhet på husets norra sid.a. Detta skul-le komma att

upprepas om icke d.omkyrkans kalk, som syrad.es aär, torttogs och d.essutom

bäcken utgrävd.es och planerad.es så att vattnet fick sitt fria avlopp

och icke d.els strömmad.e in i huset och del-s stannad.e vid. foten och

drog sig in i jord-en och in und.er huset. Kostnaderna för kammarens

förseend.e med. spis och en vind-ugns uppmurand-e skuffe gå på 14 rd.r

32 sk. 3 r., men I'IoIlin erbjöd sig att gratis förse rummet med en

järnugn. Konsistoriet besl-öt att titl- kansl-ern rekommend.era att

kannmaren inred.d.es och försågs med- nöd.iga eld.städ.er; skorstenen var

byggd med. tanke på d-essa ugnar. Laboratoried-rängen kund.e bo hyresfritt

och skul-le ha til-l-syn av byggnaden och väd.ra genom fönsters öppnand.e

och til-ls1utand-e. Förslaget gilJ-ad.es av kanslern i brev, d-aterat 10 aug.

1779. Men d-et gick trögt med igångsättand.et av reparationerna. Först

T/6 I JBO bestämd.e konsístoriet att d.e genast skul-le verkställas och

Hennig fick ord.er att utföra arbetet

Hanneus had-e d.ött 1TT\. Han had.e varit professor både i med.ícinska

och fil-osofiska fakul-teterna. Ïtrol-l-in blev professor i kerni 1761 end.ast

i fil-osofiska fakul-teten, med med förutsättning (116>) att inträda i

Harmeus stålle d,å hans professur blev led.ig. Så sked.d.e också och Wol1in

bl-ev med.icine och kemie professor 177r. Hans rättigheter inom filosofiska

fakulteten var tyd-l-igtvis icke helt klarlagd.a. I ett memorial til-l

konsistoriet i d.ecember 1TB0 vil-le han förbehålla sig rättighet att

d.eltaga i bortgivande av d.e kungliga stipendierna inom båd,a fakufteterna.

Und.er åren 1TT\-1TT9 ]nad,e ltro1lin obestritt , såsom led.amot i fil-osofiska
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fakulteten utövat alLa d.e rättigheter, som titl-kom en professor i d.enna

fakultet. Han hänvisad.e vid.are tiIl Mel-ander, som var professor i två

fakul-teter och utövad-e sina jr.ra i ¡å¿a, J-iksom fal-l-et var även med.

I^iol-l-ins företrädare Harmeus och anhöIl- att få njuta sarnna råttighet.

Hans ansökan biföl-l-s.

Vid ett konsistoriesammanträd.e )+ jan. 1781 inkom akad.erdräntmästaren

Eek med. en inlaga, där han hävd.ad-e att l-aboratoriehuset "som numera helt

och hål-let till-hör akad.ernien l-ikväl- i d.omkyrkansir¿füenskaper upptagestr.

Konsistoriet besl-öt att en skrivel-se skul-J-e avgå till d.onkyrkoråd.et

med. ar¡nod.an att Iåta d.onlyrkoinspektorn utesl-uta huset ur d.omkyrkans

inventarium. Detta blev upptakten til-I en tvist mel-l-an d.orkyrkan och

akad.emin om ägand.erätten till- rrstenhuset västan om d.ornkyrkan varest

akad.emiens laboratorirm är inrättatrr. Det blev en tvist med. många

turer fram och iiffb.tu, d.är inte bl-ott akad.emisekreteraren och

inspectoras aerarii å konsistoriets vägnar och d-onkyrkoinspektoren

Bergend-orff å d.onkyrkoråd.ets, utan även lad.shövd.ingeämbetet i Malmö

och biskopsåimbetet i Lunds stift, kanslern och Kungl Ka¡unarkol-legir:m

fick til-lfäll-e att yttra sig. Dorokyrkoinspektoren hävd.ad.e att huset

sedan r.rrålariga tid.er varit en d.ornkyrkans egend-om och att rrsed.an

akad.enien'år 1774 slutit aversionshand.el med. d.onkyrkan, som tiI1 d.en

förra betalt 100 000 d.k., och Kungl. Maj:ts statsfästel-seresofution d.ärå

av d-en 1l mars saflma år til-Iíka för framtid.en d-öd.at all-a akad.emiska

ford.ringar hos d.onkyrkan, vare sig villkorliga eller ovillkorliga,

utom vad kyrkans -stat för akad.ern-ien årligen utsätterr', så måste nytt-

jand.erätten till s¿ülma hus avträd.as til-t d.omkyrkan. Akad.emisekreterarens

argument i tvisten var 1:o att stenhuset troligen icke titlhört Lund.s

dornkyrka utan d.et forna gynnasiet och hetat gamla d.omskol-an. Det har

senare använts som material-bod. och kall-ats d.omkyrkol-adan och kon'mit

utan lag1ig titel att anses som d.omkyrkans egend.om.
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2:o Donationsbrevet av 19 d.ecember 1666 gav akad.enin 'rirnmission i

d.omkapitlets god.s och egendomar till sin inrättning och und.erhåIl-".

Gamnal- hävd. före1åg eftersom fäktsalen funnits i huset sedan 1682.

1T2O-1730 flyttad.es d-en visserligen til-l huvudbyggnad-en, men flyttad.es

åter til-l l-ad,an, som d.å nöd.torftligt reparerad.es. Den fick sin plats

i första våningen och ovanpå byggd.es en bokauktionskammare.

3:o fu 1Tæ kom akademin i besittning av resten av huset utom d.en

norra änd.an

)+:o Akad.enrin har såted.es ägt d.en ena hälften sed.an 1682 och d.en

and.ra sed-an 1763 och det med ved.erbörand-es bifall, bekräftat genom

lrungl. brev 21 febr. 1T6I+.

5:o Domkyrkan har 1TT5 fätt vederlag för ett krav på bJ-ystöp-

ningsrum.

6:o Aversionshand.eln 1TT\ har, enligt Kungl. Maj:ts resol-ution

av 15/3 d.etta år, icke något sarnband. med. d.etta hus.

Kanmarkol-Iegiet hade fra.rnfört två förslag til-I Iösning av tvisten,

1 : o att d.omkyrkan skulle få betal-ning av akad.emin för värd.et av byggna-

d.erna före reparationerna 1761-63. 2:o att akad.emin skufle til-l d.om-

þrkan betala l+ZO ¿.s. (70 r¿r) som donkyrkan lagt ut för d.et nya bly-

stöpningshuset. Sekreteraren sad.e om förslag 1 att d.et nu 20 är senare

var svårt att ange d.et rätta värd.et av d.etta hus i d.ess bofälliga

skick 1763, d.å knappast mer än stommen och murarna kvarstår för

värd-ering. En såd.an värd.ering nåste nu ske på en sJ-ump. Beträffand.e

förslag 2 nämnes att sprut- och blystöpningshuset är gemensamt und.er

ett och saülma tak och har kostat 2100 cl.s. varav akad.e¡rin betal-t 168O

och d-omkyrkan )+20 d.. s.

Konsistoriet inståi.md.e i sekreterarens skrivelse och und.erstöd-d.e

särskilt tal-et om "ganrnal hävd.rt och vil-le icke ge dornkyrkan någon

rättighet till ersättning enligt de två förslagen til-l- förlikning.

Brev skulle avgå til-l landshövding Thott. 15 juli 17Bl+ trom avgörandet.
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Kungl. befall-ningshavande (l-and.shövd.ingen) i Malmöhus l-än sänd.e den

2 juli en avskrift av Kungl. Maj:ts och Ka.mmarkol-legiets und.er ð,en 22

sistt. april (ZZ.\. 17Bl+) nåaige brev angåend-e d.en mellan konsistoriet och

d.omkyrkorå¿et jÉimte d.omkyrkoinspektoren uppkomna tvisten angåend.e d.et

väster om d.omkyrkan belägna stenhuset, varigenom i nåd.er förord.nas, att

tomten och platserna bör nu och all-t framgent domkyrkan till-höra samt d.e'

d.ärpå varande och omtvistade hus på domkyrkans inventarium häd.anefter

som förut uppföras. Domkyrkans förestånd.are får d.äremot icke hind-ra

akad.emins nybtjand.erätt el-Ier åtågga d.en någon avgift tiJ-1 d.orrkyrkan

annat än som kan krävas för blystöpningshusets vidrnakthålJ-and.e. Dom-

kyrkan bibehåtler såled-es sin urgarnla ägand.erätt men akad.emin sin

nyttjanderätt.

Und.er d.e kornnand.e åren vid-togs en del- reparationer på d.et befintliga

laboratoriehuset men först 1792 är någonting av intresse att omtal-a.

Kansl-ern K.A. Troll-e-lüachtmeister på Trolleberg besökte d.en 5 juli l-abo-

ratoriet och observeracle att åtskilliga apparater i kemiska laboratoriet

Iåg kvar ouppackad.e i sina l-å¿or och önskade.veta vil-ken orsaken var.

Rektor magnifícus skylld.e på att någon laborant inte fanns som kund.e

utföra såd.ant arbete sed.an 1779, d.å Kehl-er avl-ed.. lfoll-in var för

till-fäl-Iet bortrest, men fick i uppd.rag att insänd.a berättelse til-l

kansl-ern så fort han återkom.

Berättelsen insänd.es 20 oktober och innehö11 professorns förtjusning

över att kanslern besökt laboratoriet och förkl-arat sig vilja åter-

uppliva laborantsyssJ-an. Den hade i universitetsstaterna 171+9 och

1l'lO varít uppförd. med. en Iön på 200 d..s., men skulle enl. kungl. brev

d-en 10 okt. 1TT6 sarnmanslås med prosektorsbefattningen med. gemensarn lön

vid. d.en gamle laborantens d.öd.. Prosektorn (ad.junkten i anatomi Anders

Barfoth) skulle vid.are åtäggas att hå1la föreläsningar båd.e i anatond

och kend och dessutom i Materia Med.ica. Då någon Iön för l-aboranten

numera icke fanns på staten had.e ingen velat åtaga sig en så besvärlig
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syssla. tloll-in had.e sjä1v rrmed. nog möd.a" anstäl-tt många kemiska

försök (särskil-t rhejurgian, chemica chromatica och Hal-urgica) men

had.e tröttnat i saknad, av l-aborant. Med. anted-ning av kansl-erns besök

och yttrand.e had.e L{ol-l-in sökt övertal-a d-en nya apotekaren Collian¿er

att någon tid. åtaga sig laborantsysslan emot en l-ön av 2OO d.. s. liollin
framstä1ld-e ytterligare en önskan nän-ligen att som fallet var i Uppsala

föreläsa end-ast två ggr i veckan och vard.era gången en d.ubbel-timme ell-er

också att föreläsa d.e vanJ-iga \ d.agarna i veckan men att som ersättning

för övertid.en erhålla ledighet från d.e publika l-ektionerna efter pingst,

då för övrigt d.e flesta stud.enterna rest från stad.en. Konsistoriet

stäl-rd-e sig bakom wollin och had.e ful-rt förtroend.e för apotekare

Col-l-iand.er.

På Aetta brev erhöIl- konsistoriet svar, d.aterat 'l)+ november 1792.

Då laboranttönen sed-an 1O oktober 1776 sammansl-agits med. prosektorfönen

och följaktligen nu var försvunnen ur staten, var d.et f n till-räckligt

att återuppliva laborantsysslanr fl€4 för att kernie professorn dock

skull-e få biträd.e vill-e kanslern bifal-l-a att fil.mag, carl p. uhrling

fick förord.nand.e som d.ocent i kerai. Den av lüoll-in omtal-ad.e förkort-

ningen av ter:ninen vil-l-e kansl-ern icke bevilja.

Efter -några års verksamhet som d.ocent begärd.e Uhrling i en ansökan

til-I kanslern 1796 att b1i antagen som l-aborant i kemi och bl-iva ifråg-

kommen med. ett gratíal . Skrivel-sen remitterad.es til-l- konsistoriet, som

l-åirnnad.e d.en ti1I l^lol-l-in förþtrand.e. I sitt utlåtande, d.aterat 30 naj

1796' fastslog Wollin, att en l-aborant måste anses nöd.vänáig, om kemiska

experiment skul-l-e kunna utföras. Mag. trhrling berömd.es för nit, skarp-

sinnighet och lärdom och had.e gjort sig vä1 känd. även utanför akademin.

Han had.e til-l-sammans med. magister Sjöstén översatt CavalJ-os "el-ectricitettt.

i,ioll-in bifogad.e en tyvärr förkommen lista på d.e experiment som Uhrling

gjort efter Inloll-ins anvisningar. Det arvod.e som Uhrling önskad.e var

alltför lågt för att svara mot hans kvalifikationer. llol-lin vil-le
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i ställ-et att han förord.nad.es till laborant och ad.junkt. Det förut

omtal-ad-e kungt. brevet av 1O okt. 1TT6 överförd.e visserJ-ígen laborantens

lön til-l prosektorn, men därför var sysslan icke borta ur akad.emins

stat, utan åtgärd.en måste anses tillfäIJ.ig på grund. av kassans d.åvarand,e

svaghet. Und.er d.e senare åren had-e d.en til-ltagit så att d.en kund.e

und.erhål-ta på gammaL stat grund-ad.e sysslor. Laborantsysslan bord.e

d.ärför återupprättas och Uhrling komma i åtanke. Konsistoriet besl-öt

understöd.ja I^Iollins rekommend.ation och kanslern =Ëil-l-kännagav i ett

brev av d.en 12 d-ecember 1796 att Kungl Maj:t d.en 10 november bifalli'r,

att laborantsysslan skulle återupprättas, dock utan rubbning av prosektorns

lön. Den skul-Ie få l-ika värd-ighet med. akademie adjunkternas och en

l-ön av 83 1/3 rdr (5OO d.s.) on året räknat från 1T9T ärs början.

C.P Uhrling utnä:nnd.es sål-und,a 12/12 1796 tilt adjunkt och laborant i

keni och mineralogi och fick använd.a sig av så mycket han behövd.e för

sina privata kemiska experiment av d.et årliga anslag på.2, rd.r, som

stäl-l-ts til-I kemie professorns d.isposition för institutionens d.rift.

Han fick även tillstånd. att använd,a akad.emín til-l-hörig kercisk apparatur

med. ansvar och ersättningskrav för vad- som uncler nyttjand.et kund-e

bl-iva sönd.erslaget. En ord.entlig inventering och besiktning av appara-

turen bord.e d.ärför anståIlas och protokoll häröver insänd.as til-l- kansl-ern.

fnventeringen utfördes 21/1 1T9T och protokollet inl-ämnad.es d.en 11/5.

Den 31 januari 1797 armäld.e professorn i praktisk med.icin, Engelhart,

att professor hioflin til-l fötjd av sjukd.om icke kunde bestrida de

publika förel-äsníngarna. Laboranten Uhrling förord.nad.es att upprätthålla

professuren tills llol-l-in kund.e återinträd.a i tjänst. )+ februar i 1797

har Uhrl-ing insänt en räkning till konsistoriet, d.är han tar upp 14 rd.r

\Z st<.6 r för d.e omkostnad.er han haft för ko1, materialier och

reparationer för d.e experiment han utfört, samt l+ rd.r 29 sk 6 r för nya

kärI, som han Iåtit förfärd.iga i stäl-l-et för d.em, som vid. inventeringen

bl-ivit utd.ömd,a. Han begår d.essutom ett förskott på minst 10 rd.r för
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nöd,iga experiment und.er d.et kommand-e året och att vissa reparationer på

huset måste utföras. All-a d.e sr.mmor, som Uhrling begärt i sin skrivel-se

til-I konsistoriet, bevitjad.es honom. und.er àr iT96 had.e icke något av

d.e med.el- som anvisats för l-aboratoriet bl-ivit uttaget och konsistoriet

besl-öt därför att Uhrlings kostnad,er skul-Ie ersättas. Reparationer av

laboratoriehuset förekom årligen och även nu beslöt konsistoriet att

d.e som återstod. skul-l-e utföras. Uhrl-ing fick i uppd.rag att ombesörja d,em,

men mecL största sparsamhet och nöjaktigaste hushãIlning. 1 1 mars lTgT

fick Uhrling förnyat förord.nand.e att upprätthålla professuren med.

examinationsskyld-ighet och publika föreläsningar, då I^Iol-lins sjukd.om

tycktes d.raga ut på tid.en. Han visad.e nit i sin und.ervisning och

åtnjot båd.e konsistoriets och professor Woll-ins förtroend-e.

Den 3 mars 1798 föTekom i konsístoriet en skrivel-se från UhrJ-ing

(insänd. 12 febr.) som ger en inblick i d.e vard-agliga förtråtl-and.ena inom

keniska institutionen i d.et ga.rnla l-aboratoriehuset. Tifl- en början gä1ler

d.et behov av nya apparater, uppsatta på en bifogad räkning. Verifikationer

fanns för d.e flesta, "men några var inköpta på marknad.en eller und.er små

resor" ell-er var för 1ång tid. till-baka för personligt behov inköpta från

utland.et och konsistoriet uppmanas att l-åta föranstalta en värd.ering.

Sa.mtid-igt'bör man observera nöd.vänd.igheten att öka institutionens

utrXrnme och Llhrl-ing föreslår att Iägga laborationsd-rängens rwn till-

instrwnentka¡rrnaren och öppna en dörr mel-lan d.e båd-a rutilren. Drångens

n¡rn kräver i vílket fal-l. som hel-st reparation, ty golv, dörrar och

fönsterfoder är av åld.er och fukt alld.eles förstörd.a. Vid.are kunde man

använd.a drängens kök till- magasin för kol och ved. och även därigenom öka

l-aboratoriets utrymme. Vad. själ-va byggnaden beträffar behövs en grund.-

1ig översyn. Fönsterluckorna runt. omkring är förstörd.a av fukt, sonÌiga

så svårt, att d-e icke gå att stänga, väggar och tak visar här och d.är

stora sprickor. En nöd-vänd.ighet för arbetets fortgång, båd.e för l-ärare

och d.e l-ärand.e, är att man har lugn ornkring sig. Ofta händ.e d.et emel-fertid.
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att ô-e tågt sittand.e fönstren i första våningen åt gatan bl-ev orsaken til-I
störningar, i synnerhet sed.an de murkna fönsterl-uckorna icke kunnat

stängas. stad-ens pojkar stäl-l-d-e sig och kikad.e in på apparaterna och

studenterna, som arbetad-e meil d.em, stad.sborna hä1]-d.e ut göd.ser och

gråsten utanför huset, virket med.förd,e ttbufl-er och el-ak l-uktrr och

bönd-erna brukad.e på sin väg ti11 marknad.en vid. Lil-la torg bind.a sina

hästar vid skruwirvlarna vid. l-uckorna med- resul-tat att skruwirvlarna

rycktes l-oss och föIjd.e med. håstarna el-ler att ie murkna luckorna för-

störd.es. uhrling kom nu med. det försl-ag, som en gång awisats av

kanslern att Iåta uppsätta ett staket, som skul-l-e hind.ra fol-k och fä att
komma laboratoriets gatufasad. för nära. Uhrling omtalad.e slutJ-igen att

han väntad.e woulfianska flaskor från stockholm rtutan hvilka inga

operationer med. gasforrniga syror kunna företagasr'. En luftpurcp skul-Ie

behövas inom l-aboratoriet och d.å rrmaskinka¿nmarentt had.e två skul-l-e en

kunna utlånas och i annat fal-l- önskade Uhrting få till-stånd. att inköpa en

såd.an pump från England..

Konsistoriet beslöt uppd.raga åt professorerna llol-J.in, Engel-hart och

FremJ-ing att närmare und.ersöka värd.et av d-e erbjud.na apparaterna och

att även und-ersöka reparationsbehovet av byggnad.en. Denna berättelse

var färd.ig och inlevererad. till konsistoriet red.an 1O mars och under-

stöd.de Uhrlings förslag på aIla punkter. Ïlollin hade dock av sjuktigtret

hind.rats att deltaga i överläggningen. Ingenting kunde dock göras innan

kanslern sagt sitt ord. och d.et kom d.en 18 maj, d.å kanslern ankor¡rit til-1

Troll-eberg och fått vetskap om d.e tid.igare d.iskussionerna. Han gillad.e

Uhrlings åtgöranden. Professor Tegman omtalad-e att "maskin-kaJcmaren"

had.e två luftpumpar ) av vil-ka l-aboratoriet vid. behov kund.e få låna den

ena. Beträffand-e behovet av större utrXrnme vifl-e Woltin dock hellre

utnyttja vinden än d.rängens lil-l-a J-ägenhet och kanslern var av sanrna

mening. Kanslern berömda Uhrlings nit och omtanke men kland.rad.e hans

inköp på egen hand. utan förhandstil-Istånd., vilket icke vid.are bord-e före-

kon:na.
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Den 7 sept. 1798 avl-ed. lloll-in och kanslern förord.nad.e 28 sept.

Uhrling att uppehålla protessuren t v båd.e med. avseend.e på töre-

läsningar och exarninationer. Red.an d.en 16 okt. 1T9B uppd.rogs genom

kungl. brev åt professorn i natural-historia And.ers Johan Retz6us att

även vara professor i kemi. Den 17 d.ecember med.d.el-ad.e kansl-ern att

d.en återupplivad.e laborantsyssslan skulle förses med- en instruktion

och ned.sänd.e en såd.an till- konsistoriet till- efterrättelse för såvåt

professor Retz6us som laboranten Uhrling. Skrivel-sen behand-lad.es i

konsistoriet den p/'1 1799, varefter vidimerade avskrifter tillstäIl-des

Retzéus och Uhrling. Den 20 d.ecember 1798 had-e man företagit en

inventering av faboratoriets instrument och material-, varvid. Uhrling

stått för avl-åimnand-et och Retzéus för mottagand.et. Närvarande var även

rektor magnificus professor Barfoth och professor Tegman. Efter in-

venteringen had.e tlhrJ-ing avstängts från l-aboratoriet vilket med.d.elad.es

honom själv julafton d.vs 23 december. Uhrling anhöl-l vörd.samt att få

utnyttja laboratoriet vid- tid.punkter d.å Retzius icke använd-e ilet, men

nekad.es. Han avstängd.es helt och fick överl-ä¡u:a sina nyckÌar. Detta

blev upptakten til-l- en långvarig tvist, som d.e1s gäIld.e en d.el material-

på laboratoriet som Llhrling ansåg vara hans privata egend.om och som han

behövd.e för d.e privata lektioner han var åIagd. att hål-Ia och d.el-s

frågan om när Retzius haft rätt att avstänga honom. Uhrling ansåg att

Retzius inte haft denna makt förrän efter instruktionens uppläsand.e

dvs 9 januari 1799, Retzius sjätv att han fått nakten över institutionen

d.å Kungl. Maj:ts.brev om utnä¡rningen upplästes för konsistoriet d.vs i

oktober 1798. Resultatet av tvisten blev att Uhrling gav avkall på

ägand.erätten til-l visst material- med-an Retzius medgav Uhrling tillträd.e

til-l- laboratoriet, d.å Retzius sjäIv icke utnyttjade d.et till att hål-Ia

fektioner sa¡nt rätt att und.er vissa tid.sperioder utnyttja laboratorie-

d.rängen. Det spänd.a förhål-Iand.et kvarstod. emel-tertid. genom affa åren

fra¡n tiII 1809, aå Unrting lämnad.e akademin för att till-träd.a en kyrko-
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herd.ebefattning. Den fortsatta spänningen mell-an professorn och

l-aboranten visad.e sie (framträd.d.e ) genom en anmäl-an från Uhrling til1

kanslern, Trolle-lnlachtmeister på TroÌleberg, som ofta d.eltog i konsistorie:

sammanträd.en. Uhrling klagade 18 aug. 18O6 över att han und.er sina

enskild.a förel-äsningar nekad.es till-träde til-l l-aboratoriet. Kanslern

med.d.el-ad.e då i konsistoriet att han lämnat Uhrling tiJ-lsägelse att i

händ.el-se professor Retzius vägrad.e att ge honom tillgång til-l- d.en til-l-

keniska-taboratoriet hörand.e apparatur som han behövde för sin tjänste-

förråttning, skufl-e han vänd,a sig till rektor magnificus, som ägd.e

att förfara i enlighet med. författningarna.

I en skrivelse til-I konsistoriet d.en 3 mars lJpB trade Uhrling anmålt

bl a att l-aboratorium chemicr:m behövd.e en grund-lig reparation och

konsistoriet had.e uppd.ragit åt Wottin jämte Engelhart och Fremling att

närmare und-ersöka reparationsbehovet. Deras rapport visad-e ett långt

framskrid.et förfal-l-. Då beslöts att reparationsarbete skul-l-e sättas

igång, men ingenting blev gjort. Den 3 aprit 1803, fem år senare,

väckte Retzius reparationsfrågan på nytt, men på grund. av akad.enins

ansträngd.a kassa vil-Ie han genomföra end.ast d.et oeftergivligt nöd.-

vänd.iga och d.it hörd.e först d.e ga.:nJ-a och fullständ.igt obru-lcbara

ugnarnas istånd.sättand-e och d.essutom nyanskaffning av en d.el kärl.

Retzius önskad.e få ful-l-nakt att led.a och beståimma arbetet och för-

säkrad-e att al-l möjlig sparsarùret och omtanke skufle äga rum.

Konsistoriet besl-öt enligt detta förslag.

I januari 1BO9 i<om d.et ga,m-la laboratoriet att spela en rol-1 vid

sid.an om d.en vanliga. Den 26 jan. anmäld.e rector magnificus, Anders

Lidbeck, att seclan konsistoriet upplåtit d.en s k kyrkofad.an el-l-er

kemi-huset til-l- Kung1. södra arm6ns l-asaretts d.isposition hade

laboratoried.rängen Gunnar Askul-in måste flytta, d-å hans n:n skulle

utnyttjas av lasarettet, och att han d,ärför bord.e erhål-l-a någon ersättning

för anskaffand-e av nya boningsnm. Konsistoriet beslöt att Askul-in
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framd.el-es skul-fe i d.etta avseend-e av akad.emin beviljas skälig hushyra.

övertåtel-sen av kemihuset hade tyd-ligen skett genom uhrling.

Hans hand.l-ande väckte Retzius kritik och i en ämbetsmemorial-, d.aterad.

2 maj 1810 och protokoJ-lförd. 1)+ naj, med.delade han följand.e: "Att

d.åvarand.e ad.junkten och laboranten mag. uhrting för tre år sed.an med.

behörig inventering und.er ansvar mottog k. akad.emiens laboratorium

chenricum är bekant. Att han sedennera vid- högkvarterets förl-äggand-e

här i stad.en utan kanslerns, d.åvarand.e rector magnificus I eller min

kunskap överl-ämnat laboratorium med- åtmínstone en del- av iLess til-I-

hörigheter till- d.et hit förlagd-a fältapotekets behov, att han sed.ermera

bl-ivit kyrkoherde i Linköpings stift och för snart ett år sed.an upprest

til-I sitt stift utan att avlämna d.et honom anförtrod.d-a laboratorir¡n

efter inventarium, icke ens nycklarna d.ärtill el-l-er und-erråttelse om

virken som har d.em om händ.er, är ock känt. Jag had.e förmodat att han,

innan han d.en 1 maj innevarand.e år tirlträd.d.e sitt pastorat, skulÌe

antingen infinna sig själv ell-er uppdraga åt någon god.känd. person att i

sina vägnar i ord.ning avlämna vad- han av akad.emiens egend.om haft und.er

sin vård. och ansvar; men nu är d.enna tid. passerad. utan att han,

n-ig veterligen, d.ärom fogat någon anstalt. Jag finner mig d.ärför

tvr-rngen att ödnjukligen anhålla, d.et täckes Ers magnificus foga nöd.ig

anstalt att l-aboratorium chernicum blivir ved-erbörl-igen och med. d.et

första av hr þrkoherd.e uhrling avlärnnat.rr Efter upptäsand.et hårav

beslöt konsistoriet att kyrkoherd.e Uhrling skutle genom skrivel-se från

akadern-ie rektorsä.nbetet aruhod.as att överl-åirnna laboratoriet med. ved.er-

börIig inventering, antingen av honom själv eJ-l-er genom ombud., å d.äï'til-I

faststäl-ld. d.ag före nästinstund.and.e juni månad.s ingång. Infann han sig

inte sku-l-l-e likväl inventering ske inom nårnnd.a tid.. Genom senare

anteckningar (1Tæ) kan man se att en inventering skett 1811. Huruvid.a

Uhrling var närvarand.e el-l-er ej , är inte bekant.
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När Uhrlings adjunktur blev led.ig fanns icke många aspiranter titl-

platsen. Den 1l februari 1809 had.e visserligen magister Magnus Bruzelius

av kansl-ern förord.nats till- d.ocent rratt d.en stud.erand.e ungd.omen med.

und.ervisning i keni till-hand.agå", men red-an 181O övergick han till- att

bli koll-ega i Lund.s skola. När adjunkturen led-igförklarad.es visad.e d.et

sig d.ärför att d.et fanns end-ast en sökand.e, nämligen docenten i matenatik

och astronomi J.A. Engeström. Han had-e åren ht 1B1o -rrt 181'l vistats

vid. Köpenhamns universitet och idkat fysikaliskt-kemiska stud.ier untl.er

H.C. örsted.. Efter avlagt d.isputationsprov, som enligt gängse trad.ition

blivit av honom I'med. lärd.om författat och med- heder försvarat, upptogs

han som end-a na¡nn på konsistoriets förslag 1! juni 1811 och utnär¡d.es

den 2l juni 181 1 til-l- adjunkt i kemi och laborator.

Retzius fick d.en 9/9 l8le på egen begäran avsked från sin professur.

Han had.e d.å haft ett års tjänstled.ighet urd.er vil-ken tid. Engeström

vikarierat i kemi och Carl--Fred.rik Faftén, tid-igare d.ocent i botanik oeh

ekonomi, nu prof. h.c., uppehållit professuren i naturalhistoria.

När Retzius med.d.e1ad.es tjänstled.ighet för l-ivstid med. behåI1en lön,

uppd.elad.es hans professur i tre. C.F. Fall-én blev professor i na,tural--

historia, C.A. Agard.h i botanik och praktisk ekonomi, och Engeströn i

kemi och fysik. Red.an i staten för akadenin ZB/Z 1BOT naae en professur

i kemi och f\rsik upptagits, men först nu efter Retzíus avsked kom d.en

till- stånd-. Som ny docent i keni kom Håkan Danielsson, utnämnd. 20 juni

1812. Han sökte också som ensarn sökand.e adjunkturen och.utnämnd.es

) februari 1813, sedan han d.isputerat (för aajunkturen) över ämnet I'De

atramento sariptorio'r 1812, över, vilken d.isputation han erhötl-

fakuttetens högsta vitsord. och d.essutom Engeströms personliga intyg om

"håg och skicklighet att Iäi¡ma erford.erligt biträd-e vid- faboratorium

chemicum'I. Han stannade kvar i sin tjänst tiIl 1821, d,å han prästvigd.es

och bl-ev tyrtonerae i östersl-öv (norr om Kristianstad.). Ad.junkturen för-

kl-arad.es på nybt 1ed-ig 1822 ocin sötes av Carl Gustaf Retzius (son till

And.ers Johan Retzius), som lBlB förord.nats som d.ocent i ke¡ri. Hans
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d.ocentd.isputation, som tydligen också räckte som disputation för

adjr.rnkturen, had.e titeln t'Observationes stoekomatricae ad. mineralogir:m

perstinentes" lBtB-lBeO. Utnämningen til-l- l-aborator kom 1B januari 1822.

22 d.ecember 1819 had.e Engeström erhåll-it ett ansl-ag pä 666 rd.r 32 sk

til-I inköp av instrument til-l- l-aboratoriet. Den 18 januari 1822 ¡e-

viJ-jad.es han ett nytt anslag på l!0 rd-r b:ko av akad.emikassan, bekräftat

av kanslern. 2r/6 1823 bestämd.e kanslern att alla rekvisitioner från

institutionerna skul-le inl-ämnas till rektor, som seclan skul-l-e stäl-la om

att de rekvirerad-e sakerna erhölls. 28 jul_i 1823 legärd.e akad-emibok-

håIlaren att en inventering av kern-iska l-aboratoriet skul-le göras.. TiIl-

rättelse för upprättand.et av d.etta inventarium begärd.e professor Engeström

att erhålla d.et år 181'l vid. förra inventeringen förd.a protokorl-et.

1 ) Länstyrel-sen i Kristianstad. utnyttjad.e ibland. keniska l-aboratoriet

och professorn i Lund för att und.ersöka förmod.ad.e falska mynt. Engeström

begärd.e >/\ l82l+ ersättning av akad.emikassan. Detta had.e hänt 10-12

gånger, men kassan kund,e icke utbetala något, d.å d.et gålld.e en utgift,

som icke rörd.e akad.emin.

2) Und.er vårterminen 182)+ var C.G. Retzius tjänstledig. Han tjänst-

gjord.e d.å vid. veterinärskol-an- i stockhol-m. c.J. tr'agerström föreslogs

1T /S til-l- d.ocent i kemi av filosofiska fakul-teten och fick förord.nand.e

av kansl-ern 2) mars 182\.

3) ¡taAemin had.e svårigheter med. lärarna inom naturvetenskapliga

facken. Vårterninen 1825 var astronomie observatorn Hil-l tjänstled.ig

l-ikson ad.jwrkten .:- fysik Âkerman och ad.junkten i kemi Retzius. Docenten

i kend C.J. Fagerström fick rycka in och und.er ord.inarie laboratorns

tjänstled.ighet bestrid.a d.e honom åliggand-e göromålen. Den 20 januari

tBeT naae Engeström utsetts til-l- revísor i Mal¡rö Discont genom va1 av

stiftets prästerskap. Någon ad.junkt fanns icke som kund-e ersätta honom

utan d.ocenten Fagerström föreslogs som t.f . professor. Ärend.et skul-l-e

sed.an und-erstål-l-as kanslern, som biföl-l. Den 1 november 1827 fick ¡åd.e
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ad-jrmkten och ilocenten tjänstledighet, Fagerströms ansökan beviljad.es

omed.el-bart, men kanslern, kronprins Oscar ) var tveksa.m angående Retzius.

Han fich sin J-edighet end.ast under villkor, att han avstod. sin ad.junkts-

lön til-l- d-en som kom att utses tilf t f laborant. Det blev fil mag

P.S. Munck av RosenschöId., som gjord-e tjänst som t f laborator och fick

uppbära Retzius ad.junktslön från 1 november IBZT. Svårigheterna mecl

tjänstJ-ed.igheten fortsatte med. stigand.e från kanslern.

Slutligen d-en 28 november tB2B legärd.e ad.junkten i kemi, Retzius, och i

flsik, J. Åkerman, avsked.. Båda tjänsterna skull-e nu led-igförklaras.

Då ad.jrurkt- och laboratortjänsten i kemi 1ed-iförkl-aracl-es söktes den endast

av Fagerström. Engeström fortsatte med. sina .' revisiòn s uppdrag och

Fagerströn fick vikariera för honom. Fagerström avl-ad.e eden Ç mars 1830.

Kol-eraepi¿emin 1831 föranl-ed.de Engeström till- en skrivelse, insänd

til-l konsistoriet d.en 30 juni. Han erbjöd- sig att leverera klorkal-k, som

skul-l-e til-l-verkas i laboratoriehuset, levereras till d.en mindre bemed.lad.e

al-l:nänheten och icke kosta mer än vad. ingred.ienserna, bränsIet och

kärl-en kostad-e. Arbetet att franstäl]-a kalken sku-l-l-e icke medräknas. Han

anhöl-I on rättighet att använd-a kemiska l-aboratoriet för d.etta ånd.aroåt

och att av akad.emikassan erhål-l-a erford.erliga med.el till en början

l+5 rar b:ko för att kunna.påtörja arbetet. Redovisning över inkomster och

utgifter skulle göras varje månad.. Professor l,lestman opponerade sig

i konsistoriet. Han ville hell-re vänd.a sig tiJ-I apoteket, som ju hörd.e

akademin til-l. Endast om apoteket icke kund-e fra¡nståIl-a till-räcktigt

q¡cket eller om d.et bl-ev väsentligt dyrare, bor-Le Engeströms erbjud.ande

kormra ifråga. Engeströms tid- borde anvånd.as för mera vetenskapliga

änd.amål och icke för hantverk. le h5 rdr bord.e d.essutom helfre begäras

av länets ränteka¡mare eller någon til-t d-en afl-männa häl-sovården

hörand-e kassa. Beslutet blev att konsistoriet antog Engeströms er-

bjud,and.e och stäl-ld.e d-e begärd.a ì+5 rar til-l- förfogand-e.

Under åren 'lB3O-33 hade Engeström vid flera til-lfäIfen tjänstled.ighet
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för revisorsuppd.rag varvid. Fagerström vikaríerad.e. p febr. lB3e ut-

nä¡nnd.es d-essutom P.s. Munck af Rosenschöl-d. til-r ad.junkt i flsik och

l-ä¡made sin d-ocentr.rr i kemi. (Han avlad-e ed.en 2\ april 1832. )

Laboratoriehuset fortsatte att kråva reparationer. Den 1p aug tB3o

had.e konsistoriet uppmanat Engeström att göra en sainmanståtlning av d.e

angelägnaste behoven. Den 13 augist 183'1 var frågan åter aktuel_I.

Akademikarnreraren Grähs hade inl-åimnat en förteckning över d.e reparaiioner,

som var nöd-vänd.iga, jÉfurte tvenne kostnad.sförslag av mutuästaren J.G.

Rosenl-und.. Professor Engeström fick i uppd.rag att til_l_sa.:nmans med

inspectores aerarii beståi¡rma all-a d.e reparationer som borde äga run.

Den 15 maj 1833 me¿aefad.e rector magnificus, professor Balrn6er

en nyhet, som väckte g]äd.je i konsistoriet, men t¡rirärr sed-an visade sig

vara fa1sk. Stad.ens äl-d.sta skul-l-e numera vara benägna att avstå frå¡

d-en planerade ombyggnad-en av stad.ens vågbod. på d.en nuvarand.e platsen och

skulle d-ärigenom öppna möjlighet att frigöra d.ornkyrkan från närbelägna

vanpryd.and.e byggnad.er. Till- detta änd-amål- skulle akad.emin aå liaraga

genom att riva d.et s k laboratoriehuset med til-fhörand.e tiltbyggnad.er.

Engeström upplyste konsistoriet om husets svåra.förfall, som gjord.e att

d.et krävd.e stora reparationer och föränd.rad inredning, om d.et skulle

kunna använd.as som laboratorium även i fra¡rtiden. Konsistoriet ansåg d.å

att huset bord.e raseras och att akad.enin, så fort ti11gångarna d.et med.gav

bord.e uppföra en ny byggnad. på annan plats för de inråttningar tiJ-l vilka

Iaboratoriehuset nu var upplåtet. En hemstäl1-an i frågan skull-e ske

til-l- kansf ern.

Den 21 augusti 1833 fick man emel-lertid. veta, att stad.ens äld.ste

ald.rig gjort någon säker utfästelse och att stad.en icke var sinnad. att

avstå från d.en aktuell-a ombyggnad-en. Bremius bekJ-agad.e att staden icke

velat borttaga vågboden och påpekad-e att han gjort vad- han kunnat, men

förkl-arad.e det fruktlöst att söka lagligt få röjt upp onkring d.omen.

En rättegång tycks ha pågått mellan stad.en och d.omkyrkan angående genla

vågbod,stomen och d.en bord.e krrnna l-ösas genom överenskonrmelse.
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Kanslern, kronprins Oscar, behjärtad.e d.e torftiga lokalförhål-l-and.en

uncLer vilka akad-ernin måste arbeta och beslöt att söka göra en ändring.

Inför riksd.agen 1833-3\ fick kansl_erssekreteraren N.M. av Tannström i
uppdrag att utröna d.e aktuel-l-a behoven och konsistoriet i Lund. fick en

skriverse, d.aterad. d.en 12 november 1833, med. uppmaning att skynd.samt in-
sänd.a ett utl-åtand.e om d.et tillstånd. i vilket akad.emins byggnad.er befann

sig och om d.e förändringar och förbättringar, som var önskvärd.a men icke

kund.e bestrid.as av akad.emins egna tillgångar, samt ett överslag om er-

ford.erliga kostnad.er d.ärför.

En kommitté utsågs med. professorerna C.G. Brunius, J. Brag och

A. Lind-fors som medfenrmar. Den gjord.e en inventering av d.e ol-ika bygg-

nad.er' som hörd.e akad.enin till och man känner väI igen Brunius penna i

beskri¡¡ningen av byggnad-erna. ttDen som betraktar akad.emiens byggnad.er

skull-e säkerJ-igen icke anse clem - med. und.antag av orangerihusen - vara för

stora för en katedratskola. Här måste al-l-tså byggas. Detta är i synnerhet

angeÌägnare som laboratorie- och fäktsal-shusen är så r¡rål¿rigt förfallna

och änd.amålsvid.riga att d.e, enÌigt min övertygelse böra så snart till--

gångar med.giva d.et, nedbrytas och använd.as til-tr ombyggnad,er. Bristen på

aud.itorier är så rycket kännbarare som fl-era professioner bl-ivit i senare

tid- inrättad.e.rl

Speciellt om d.et kemiska laboratoriet berättas följand.e:

"Laboratorie-byggnaden, som är egentfigen domkyrkans til-lhörighet och .

av åld.er varit d.en s.k. kyrkolad.an och sed.an gjut- el-ler blyhuset, ligger

på sjä.lva kyrkogård.en 30 aln nära d.omkyrkans västra ingång. Detta hus

är med. ena sid.an uppfört på sjäJ-va þrkogård.smuren och är så förål-d.rat

att murarna är til1 sten och bnrk inuti muftnad.e och att bjälklaeren och

trossbottnarna är ganska svaga. För övrigt är nrmmen små oeh låga, med.

ett ord., hela byggnaiLen är i nin (Brunius ) tanke Ìika opassand.e för sitt

behov som bofällig i anseende til-l sin höga åtaer och vanpryd.lig för-

med.el-st sin närbelägenhet för d.ornkyrkan, vilken nu å and.ra sidan blivit
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frigjord-. Det tord-e såled.es vara änd.amåIsenligt att borttaga d.etta hus

och att använd-a d.e d.ugliga material-ierna d.åri tiIl en ny flygelbyggnad.

i våster om garnla akad-enihuset. Denna flygelbyggnad skull-e inred.as för

d.e inrättningar och sam.Iingar, som nu inryrnmas i laboratoriihuset och å

vind.srummen i ga:nla akad.emihuset. Det är klart att ifrågavarand.e ny-

byggnad. skal-l- vara ful-l-komligt l-ika med. d.en motsvarand.e flygelbyggnad.en

och att d-en bord.e läggas på tiira avstånd. från huvudbyggnad.en, som d.en

and-ra, varföre clen s.k. Prarnbergska gård.en, som är förfal]-en och som

ägaren nu tänker ombygga och och sål-ed.es ej lör kosta över 3OOO rd.r b:ko,

bord.e tilJ- utrry:rmres vinnand.e inköpas.tr Det ny ahuset bör enligt Brunius

kosta c:a l+5.500 rd.r b:ko.

även Brag tal-ad.e om l-aboratoriehuset såsom alld.etes otjänligt för

sina änd.amåI och d.ärtill- av aåtig och svag konstruktion. Han angiver icke

någon byggnad"splats, men vil-1 ha en 3-våningsbyggnad. med. kemi i botten-

våningen. Sa.nmanfattningsvis önskad.e komnittén en tredje våning på

ganrla akad.emihuset (Kurgshuset), en tred.je våning på nya akad.emihuset

(tcuggis), ett nytt laboratoriehus, ett nytt observatoriurn, en ny fäktsal-,

som skulle byggas på Mwrckska tomten. Hela byggnad.skomplexet skul-le eå på

100.000 rd.r b:ko och förd.el-as på tO år. FörsJ-aget i denna form l-ed.d.e icke

tiJ-l någol åtgärd., men var d.ock av betyd.else i d.iskussionen.

Risd.agen 1832-183\ med.förd.e några positiva besfut för akad.emins

ekonomi. Ett anslag på 18.000 rd.r beviljad.es och skulfe förd.elas på

d-e högre läroanstalterna och av beloppet skul-l-e 7.55O rd.r konma Lund.s

akad.emi titlgodo. Större del-en skulIe gå tift Iöneförbättringar men

1O0O rd.r årligen skutle få använd.as för d.e ol-ika institutionerna. Dessutom

kunde ett belopp av 22.350 rd.r b:ko, utgörand.e besparingsmed.el- för

åren IBSO-SZ, ställas till förfogand.e enbart för Lund.s akadeni som ett

engångsbefopp. Den '12 mars 1B3l+ börjad.e d.iskussionen on fördefningen

av clessa 22.310 rd-r och bes]utet blev att biblioteket skutl-e få h¿iHten

ell-er 11.17, rdr och and.ra hålften sku]-l-e til-l-d.elas d.e olika institu-
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tionerna, som clessutom skulfe få sin d.el av d-et årliga beloppet '1000 rd.r.

Första frågan bl-ev vil-ka institutioner som skulle ingå i sa.rnlingen och

efter meningsutbyten stannad.e man sl-utl-igen för 9 st närnligen 1) botan.

träd.gård.en och Lund.agård., 2) natural-iekammaïen, 3) Ia¡oratorium chemicum,

l+) tneatrum physicum, !) observatorium astronomicum, 6) theatn¡m anato-

n-icum, J) r,q¡ntkabinett samt antiquitetssa.nlingen, B) akad.. kapellet

jämte fäktsat och övriga exercitieinrättningar, p) nathem. instru¡nent.

Den 11 november 183li skred. man tíll omröstning om förd.elningen av d.e

11.175 rcLr som institutionerna skufle ha som engångsbid.rag och av d.et

årliga anslaget av lOOO rd.r. Efter olika övervägand.en och justeringar

kom man till resul-tatet att kemiska l-aboratoriet skulle få tl+50 rar

av engångsanslaget och 1 \2 rar av d.et årliga anslaget. Förestånd.arna

för d.e ol-ika institutionerna anmod.ad.es komma in med. sina behov. Engeström

var tjänstled.ig och frånvarancle och hans vikarie Fagerström låimnad.e

följande l-ista:

Kärl och apparater av stengod.s, porslin och glas 8OO:-

Kvicksilverapparat 300;-

Vågar och vikter 300:-

Luftpump 200:-

Pyrometer, ter:nometrar, hygrometer, rad.iometrar,

aerometrar och barometer 2JOt-

Deg1ar samt pIåtar ay platina och silver 200:-

Destill-er och avkylningsapparater sant åtskitliga

metal-lkärt 300: -

El-ektriska och magnetiska apparater )00:-

Lampor och flyttbara ugnar JO:.-

Priss sönderkrossnings och filtrerapparater 150:-

Dessutom behövs ett ej

Lund den 29 iL:"-i 183)+

C.F. Fagerström

Sr:mma 3. 050 rd.r

obetydligt biùrag titl materialier.
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Några av konsistoriets med.Iemmar var d.ock tveksamma om lËimpligheten av

att tilld.ela kemiska institutionen liksom också astronomiska observatoriet

något anslag, då lokal-erna var så und-erhaltiga att man först bord.e sörja

för att lokalerna tilfät en effektiv und.ervisning och sedan sörja för

til-l-d.elning av instrument och material-. Brunius, känd för sin nitäLskan

för akad.emins byggnad.er, yttrad.e "Samlingarna r1rrnmas knappast i sina

förfal-lna förvaringsrum med ud.antag för naturhistoriska museet, som är

någortund.a hjälpligt. Observatorium och faboratorium är eländ.iga." Som

orsak till återhålJ-samhet d.å d.et gältd.e anslag till- kemiska laboratoriet

anfördes emel-l-anåt att institutionen 1819 ertrål-l-it ett större anslag tilJ-

inköp av instrument. Som bevis befogad.es ett intyg från professor

Engeström att han d.en 22 d.ecember 1819 ertråll¡t 666 rM 32 sk. b:ko til-l

inköp av instrument för faboratorium chemicumrenligt Kungl. Mai:ts brev

anslagna med-el av 1B1B års arrend.e av Hospitalsgård-en på ovannä,nnda

belopp. Detta^anslag kom att spela en viss roll- framd.el-es.

Förd.ömand.et av d-en gamla l-aboratoriebyggnaden fortsattes av Engeström

från ämnes sid.a och av Brunius från d.omkapitlets och stad.ens sid.a. En

rad. alternativ förd.es fram. Inspektorn på Skarhult John Ask byggd.e ett

hus på en tomt gränsand-e intil-t Lund.agård- och förklarad.e sig villig att

sälja husèt til-t akad.emin för 12.000 rd.r. fnom kollegiet uppstod. en

häftig strid. för och emot köpet, d.är professor Sven Nilsson var ilen

ivrigaste för ett köp och utnål-ad.e förd.el-arna med. d.et god.a läget och

d.e ryrnliga lökalerna som skuffe lätta lokalbekynmerna för flera

institutioner bI.a. den klassiska. Brunius var fika ivrig motstånd.are

tilf köp och påstod-, att huset var ifla byegt och snart skufle åsa¡mka

akademin stora und-erhåtlsutgifter. Sl-utet bl-ev att något köp ald.rig blev

av.
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And.ra al-nternativ var en flygelbyggnad., pend.ang tirr rrKuggistt, eLrer

en påbyggnad- av en tredje våning på Lrxid-agård-shuset (Kungshuset).

KolJ-egiet fö1jde Brunius och bestä¡nd-e sig för att bygga en tred.je våning.

Arbetet utfördes 1æ6-1839.

Bru¡.ius fortsatte sigg oförtrutna arbete att förnya akad.emins l-okal-er.

Den 30 d.ecember 1B3T cav han en ytterst negativ beskrivning av laboratorie_

huset: t'Detta hus är f.ö. d.omkyrkans egend.om, vilket bevisas d.ärav att
universitetet sökt förgäves i besvärsväg får tlensarnna ur d.omkyrkans

inventarium utesl-uten. itgand-erätten är icke synnerligen avund.svärd. emed.an

byggnad.en, ehuru d.en kostat akad.emien betydligt i föränd.ring och und.er-

hål-I, är tirl- bjä]klag och sparrverk ganska svag och skall som kemie

professorn til-l- protokollet tillkännagivet föga svara mot sitt egentliga

ända¡rål... Den är q¡cket trång och låg."

Uttal-andet kom med. anl-ed-ning av en skrivel-se från d,onkyrkoråd.et, som

med överfärnnand.e av ett memorial- från d.omkyrkoinspëktorn Brink rörand.e

(önskad.) ned.rivning av laboratoriebyggnad-en el-l-er d.en fördom s.k. d.om-

kyrkoladan arunod.at konsistoriet att utl-åta sig och seiLan rector magnificus

i egenskap av kemie professor (Engeström var R.M. d-etta år) i anledning

härav uppJ-yst att närnnd.a byggnad. til-l- kemiska laborationer är al-l-d.etes

od.uglig, begärd.es hand.lingarna av professor Brunius till- närmare påseend-e.

Und.er d.e föIjand-e åren återkom klagonålen över d.et ganrla l-aboratorie-

huset periodiskt, men ingenting händ.e. Så förtd.e professor J.H. Thomand.er

fram frågan om rivningen i september 1B3B med. anledning av d.enna d.om-

þrkoråd.ets skrivelse, som had.e und.erstötts av Brunius m.fl-. men had-e

lagts på is av konsistoriet, för att ge til-Ifäl-Ie til-l uttal-and.en från

Engeström och hans naturvetenskapliga kollegor Brag oeh Hilf. Engeströms

ybtrand.e 23/10 1838 innebar ett d.efinitivt und.erkännand.e av laboratorie-

huset som institution. Det var mörkt och fuktigt, en mängd- preparater

och instrument förstördes och el-ektriska försök kund.e icke utföras.

Någon nöjlighet att få in d.irekt sol- i aud.otoriet fanns icke, l-okal-
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utr'¡rmmet var otil-l-räckligt. Engeström ansåg att d.rivhuset i hörnet av

Sand.gatan och Parad.isgatan skul-l-e erbjud.a bättre läge åven om byggnad.en

måste förstoras.

Med. anled.ning av d-enna skrivelse uppdrog konsistoriet åt Engeström

i samarbete med Brunius att uppskatta d.e inkomster man kund.e få av

byggnad.smaterial-et i d.et gamla huset, att göra kostnad.sförsl-ag för d.riv-

husets iståndsättand.e och inred.ning til1 kemiskt laboratorium.

Som vanligt arbetad.e Brunius mycket effektivt och var red.an 1O januari

1839 färd.ig med. sitt uppd.rag. Den gamla byggnad.en ansåg han värd.

666 rdr 32 sk., möjJ-igen ännu mer uncler nuvarand-e starka byggnad-speriod..

Materialet skul-l-e då forslas bort och lämna tomten fri. Om d.rivhusets

grund. klmd-e använd.as kund.e n,öjligen en ny l-aboratoriebyggnad. skapas,

bättre inrättad och torrare än d.en garnla utan tillskott av akad.emins

med.el-. Om d.äremot d.rivhusets ansågs för litet skufle byggnadskostnad.en

komma att väsentfígt överskrid.a vård.et av d.en garnla byggnad.en. Akad.emin

skul-le d.å få tillskjuta medel, men några såd.ana fanns icke för närvarand.e.

fnnan några krav från institutionsförestånd.arens sid.a om storlek och in-

red.ning förelåg, kunde något kostnad.sförslag icke upprättas. Konsistoriet

besl-öt d.å att professor Engeström skul-le tillfrågas. Några led.amöter

(Hi-ff och'Westman) ansåg d.ock att någon åttär¿ f.n. icke skufle vid.tagas

(Ui-ff ) och att professorn i botanik skul-l-e tiJ-J-frågas (tr^lestman).

Resultatet av överläggningarna inom konsistoriet. och. remissyttraniLen

från Bruníus och Engeström bfev en skrivel-se som avsänd.es titt kanslern

19 oktober 1839.-Argr:ment: Byggnad-en til-l-hör d.ornkyrkan och icke akad.emin,

d.en vanpryder staden båd.e genom sitt läge och sitt til-lstånd.. Låget

med-för ganska många oIägenheter. Grannskapet med- d.en höga d.onkyrkan och

d.ess ännu högre torn vål-l-ar kastvincLar som ofta hind.rar d.raget i ugnarna

och åstad.konmer rök, fuktigheten gör att salter d.rar tilt sig vatten och

flyter sönd.er, husets orientering i norr-söd.er gör att de huvudsakliga

fönstren ligger i öster-väster och ger otil-lräcklig d.ager och ald.rig
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d.irekt sol, inga ömtåliga instrument kan förvaras i den fuktiga kylan och

elektriska försök kan icke utföras, kokningarna förd.röjes med. följand.e

slöseri av tid. och bränsl-e. Ett laboratoriehus med. annat och bättre

1äge och mera änd.amålsenlig inred.ning är av behovet påt<al-lat.

Engeström gick starlit in för d.rivhuset, högt och torrt J-åge nära

akad.emins and.ra byggnad.er. it'fan skulle göra besparingar genom att kunna

använda d.en ga^rnJ-a gränd.en. Lårngd.en på. 36 al-nar var til-l-räcklig, men

bred.den på 9 alnar var för liten. Den bord-e förd.ubblas. Inre golvut-

rymrnet bord.e vara c:a l+OO kvadr. al-nar. I and.ra våningen skull-e d.e

mineralogiska saml-ingarna ligga samt rurn för elektriska, galvaniska

och magnetiska pparater. Kostnaden för byggnad. jÈimte nöd.vänd.iga men hit-

til-Is saknad-e instnrment uppskattad.es tiff 1300 rd.r b:ko.

I september lBl+O beviljad,e kansl-ern ad-junkten f'agerström ett års

tjänstl-ed.ighet för und.ervisning på Degeberga lantbruksinstitut. Som

d.ocent i kemi inträd.d.e fíl.d.r. (rnagister) g. Cronholm (senare red.aktör

för Snällposten). fnventering av kemiska institutionen den 28 augusti

1B)+1 er¡jöd. särskilt intresse tack vare d.en konfrontation som d.å uppkon

mellan Engeström och de inventerand.e kollegerna, särskilt med- professor

HiJ-l sarnt inspector aerarii. Det gäl1d.e d.et anslag pä 666 rd.r 32 sk. b:ko

som Engeström erhållit 1819 octr för vil-ket han icke red.ovisat. Konsistorie'

beslöt att berörd.e professor skulfe beredas möjlighet att yttra sig.

Efter en månad. hade Engeström icke presterat någon red.ovisning och han

fick 16.lO,l+l uttinatr:m att inom 1l+ d.agar inkornma med redovisningen.

Den 13 november had.e fortfarand.e ingen red-ovisning tåimnats och konsistoriet

had.e bel-agt Engeströms spanrunål-sl-ön med. kvarstad. til-l- så stor d.e1 som

motsvarad.e dessa 666 rdv 32 sk b:ko och d.en ränta som tillkom och beslöt

att rättegång skulle anstäffas mot Engeström.

Kanslerns arbete för att förbättra akademins arbetsvifl-kor båd.e vad.

l-okal-erna och de al-fmänna ekonomiska förutsåittningarna beträffar börjad.e

bära frukt. Titt de anslag som IBZB-SO års riksdag beviljad.e til-I förlån

för biblioteket och d.e naturvetenskapl-iga institutionerna kom nu under
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lB)+O-l+l års riksdag ett stort anslag pä 25.000 rd.r b:ko, som statsutskottet

i främsta rummet avsatt för ett nytt kemiskt laboratorium med. d-en

dubbla förd.el-en att få en mod.ernt inred.d. och utrustad. institution och

få bort den od.ugliga och vanpryd.and.e I'blylad.ant'. f and.ra rummet had.e man

tänkt sig ett nytt astronomiskt observatorium, om än i nindre skal-a.

Något uttalat vil-l-kor var d.ock icke förknippat med. anslaget.

Den \ ilecember l8l+1 böriad.e d.iskussionerna om hur d.et nya anslaget

skul-le förd-el-as. Kemiinstitutionen och observatoriet var icke d-e end.a

aspiranterna. Anatomiska, fysiska och geoJ-ogiska institutioneïna anmäId.e

sig och dessutom d.e inrättningar, som blev husvilIa, d.å aomkyrkolad.an

revs' akad.enikontoret, akad.emiska kapeJ-l-et och bokauktionskammaren.

Det var d.ock keniska institutionen, som kund,e komma med. d.e starkaste

argumenten, På en gång d.et oved.ersägliga behovet av en bättre arbetspJ-ats

och d.en l-ika starka önskvärdheten av att få bort d.et vanpryd.and.e huset.

Inspector aerarií, Hil-l- och Hal-tstenius jËirnte akad.emiräntmästaren

C.F. Berling ansåg att observatoriet bord.e ges prioritet och att d.riv-

huset skul-l-e inred.as tilr förvaringsmm för mineralier samt till

zoologiska preparationer. En ny kemisk institution kund.e man vänta med..

Den gaml¿ byggnad.en kund.e stå kvar åtminstone til-l- följand-e år, d.å man

ev. kund.e -få nybt anslag. Engeström had.e genomarbetat försraget att

utnyttja d.rivhuset och ville d.är med. utnybtjand.e av d.en garnJ-a grund.en

uppföra ett 3-våningshus. fnred.ningen tänkte han sig så: f bottenvåningen'-

skul-l-e inr¡¡mmas: l-aboratorium, kemiskt aud-itorium, botaniskt aud.itorium,

glaskammare, laboratorns arbetsrum, kol- och sl-anboil, varöver trappan

til-l- övre våningen skul-l-e gå, förstuga och vaktmästarens rum och kök.

I and.ra våningen, principal-våningen, skulle finnas rum för elektriska

apparater och finare instnment, mineralogiska oeh geologiska saruling-

arna samt för zool-ogiska sernlingarna, vilka senare skull-e kunna få ett

utzXrmme på över hBO al-nar i ett end.a rum med. fönster på tre sidor, åt

söd.er, väster och norr. f översta våningen sku11e professorn i fysik
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kunna få d.e rt.m han behövd.e, varj2åmte d.et troligen skull-e kunna bered.as

plats även åt akad.mikontoret och kapellet.

Efter en synnerligen livlig d.iskussion fíck Brunius genomd.rivet att
Engeströms försJ-ag om en byggnad på drivhustomten, något mod.ifierat,

antogs. Byggnad-en skulle bl-i 2, al-nar bred. och )+B al-nar tång sarnt två

våningar hög. Där bord.e kunna bli fullt utrl¡rnme i undervåningen för

kemiskt l-aboratorium, vaktmåstarrurn, ved.- och kolbod., zoologiskt

d.issektionsrum sa¡rt botaniskt aud.itorium och i övervåningen kund.e

inrättas två rum för kemiska ínstitutionen samt d.e övriga för d.en

zoologiska. Orangerihusets flygrar bord.e höjas en våning i höjd. med.

huvudbyggnad-en och d.it kund.e zoologien flytta, fysiska institutionen

kund-e flyttas in i Kuggis andra våning, som utrxrmd.es av zoologerna.

Något nytt observatorium skutl-e för närvarancl-e icke byggas. Anatomin

skulle få bekvämare utr¡nnme i orangeriets and.ra våning, där också

matematiska instítutionen + aud.itorium skul-l-e inrxrrnmas.

Prof. Brag och Hill sorn ivrad.e för astronomiska observatoriet, ansåg

att kemiska laboratoriet kund.e vänta ännu )-6 år, övriga led.amöter

röstade för Brunius förslag.

Förslaget antogs av konsistoriet och gick upp titr kansl-ern, som

efter några månader med.d.elad.e, att han icke had.e några invänd.ningar mot

anslagets förd.elning, men var mycket kritisk mot val-et av byggnad.splats.

Den nya institutionsbyggnaden ville han godkänna end.ast om han fick

försäkran om att en friare och lämpligare tomt icke stod- att uppbringa.

Konsistoriet besl-öt d-å att sa.rnmankal-l-a institutionsförstånd.arna för att
ytterrigare d.iskutera tomtfrågan. Brunius i sin d.ubbla egenskap av

rector magnificus och auktoritåir byggnad.ssakkunnig 1ed.d.e d.iskussionen.

Han erkänd-e att hans tid.igare ställningstagand.e varit misslyckat, att

d.rivhusets grundmurar skulle gett en al-ltför liten byggnad., son d.ärtill-

skul-l-e fått en o1ämp1ig for:n. Han gav víd.are d.e kritiker rätt, som

förklarat orangeribyggnad.en för svag för att uppbära en and.ra våning.

Man var därför nödsakad. att åter börja från början. Brunius gjord.e d.et
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genom att som första byggnadspLats utanför Lund.agård, förslå den s.k.

Söd.erbergs lycka mitt för Sand.gatan, stadens vackraste och rakaste gata

med. utsikt över d.omkyrkans kor och absid,. För att und.vika tomtspekulation

had.e Brunius red.an prelininårt köpt tomten för Boo rd.r b:ko. Han had.e

också gjort en skiss titl- institutionsbyggnad- i "äd.el med.eltalsstilrr,

ett hus icke som Engeströnn föreslagit i två utan i tre våningar,

avsett för keni i våning 1, fysik i våning 2 samt zooJ-ogi i våning l
och vind.svåningen. Läget var högt och torrt och grund.en väl- }ämpad. för

ett hus av d.en planerade storleken. Med- nära nog ful-l-ständ.ig enighet

besl-öt konsistoriet att bifall-a d.et nya av Brunius frarnlagd.a förslaget.

Det var också han som utsågs till- arkitekt, konstruktör och arbetsl-ed.are

och erbjöd.s ett arvod.e av IOOO rd.r b:ko vilket han accepterad.e.

Det garnla l-aboratoriehusets.saga var all och institutionen skulle

flyttas ti1l nya byggnad.er antingen på d.rivhusets tomt el-l-er på Söd.erbergs

lycka. Man börjad.e omed.elbart göra sin d.ispositioner inför flybtning och

rirrning. Konsistoriet beslöt att uppvakta domkyrkorådet med en skrivelse

som uttryckte dess bered.vil-lighet att avstå från sin nyttjand.erätt

til-l- d.en s.k. donkyrkolad.an och bifalla d.omkyrkoråd.ets begäran om rivning.

Konsistoriet vil-l-e dock sätta som vil-lkor att få fritt begagna de i

huset befintJ-iga byggnad.smaterial-en. Man antog en plan över den

temporära förd.elningen av d.e olika verksa¡rùreter som tid.igare knutits till

l-okal-en i d.onkyrkol-adan. För d.e kemiska föreläsningarna lovad.e professor

Engeström att emot käIig hyra upplåta,rum i sin bostad. (aet s.k. t'Herre-

husettt, nu i Kul-turens äso). De åtgärd.er, som beslutats av konsistoriet,

god.känd-es av kansl-ern 21.2.\2. Red.an 26 februari var Brunius färd.ig med. si

ritning, som godkänd.es av konsistoriet för att sed.an insänd,as till kansl-ern

med. begäran om nåaig stad.fästelse. Annu en nöd.vänd,ig förutsättning för Ia-

d.ans rirming kom 20.l+.1+e, aå l-and.shövdingeänbetet och biskopsárnbetet i en

gemensam skrivelse gillad.e och biföl-l- al-l-a d.e åtgärd.er som vid.tagits i

fråga om d,et gamla huset. Svårigheten att finna nya lokal-er had.e til-l-s-
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vid.are hind.rat konsistoriet att verkställa rivningen. Akad.emin erkänd.e

att platsen efter rivningen för ervärd.erliga tid.er skulle till-höra d.on-

þrkan. Akad.emin skull-e bekosta rivningen och behålJ-a materialerna.

Under alla d,essa förbered-elser för kemiska laboratoriets flyttning

fortgick en akad.emisk rättegång mot Engeström för ett ored.ovisat anslag

pä 666 2/3 rdr b:ko, som han lyft enligt intyg 22.12.1819. Konsistoriets

jurid,iska ombud- var iLoc. Schrevel-ius. Denne sökte 19 juli 1Bl+2

professur i ttFäd.ernesl-and.ets allm. lagfarenhetrr. Professor Schlyter

väckte frågan om icke Engeström vore jävig att deltaga i upprättand.et av

förslag ti1l professuren, d.å d.et kunde sägas att han var Schrevel-ius

ved.erd.el-oman. Själv nekad.e Engeström till jävspåståend.et och hänvisade

i sitt försvar til-l- I'rättegången varom undersökningen för länge seclan

är avsfutad.rr. Besl-utet bfev att Engeström icke kund.e anses jävig.

10 d.ecember 1B)+2 med.d.elad.es d.om i rnåtet mot Engeström för d.et

ored.ovisad.e beloppet på 666 rdr 32 sk. b:ko som han uppbuïit 1819.

Schrevelius, som fört konsistoriets talan, vilÌe veta om mål-et skulle

vidare fullföljas, men konsistoriet ansåg att anmätan icke skul-l-e för-

anled.a något åtgära från konsistoriets sida. Domen medd.elas icke i

protokollsutd.raget men får väl antagas ha utfatl-it efter konsistoriets

önskan. De var j,t själv båd.e anklagare och d.omare.

1p augusti 18\2 kom kanslern med Kung1 Maj:ts stad.fästelse, daterad

5.7.\2, av ritning tiIl- en byggnad för r.¡niversitetets keniska, fysiska

och zool-ogisira institutioner. Rirrningsarbetet sattes genast igång.

Vaktmästaren (Pettersson), som bod-d.e i l-aboratoriehuset, var tvungen att

flyt La 12 augusti och fick rätt att uppbära hyresersättning från d.etta

d-atum til-l-s han kunde flytta in i d.en nya laboratoriebyggnaden. Engeström

begärd.e för institutionen, som til1fäIligt flyttat til-L hans hus,

160 r¿r b:ko i årlig,hyra och därtilt ersättning (Bo rd.r) rAr d.e för-

änd.ringar, som förflybtningen gjord-e nöd.vänd.iga. 19/T 142 had.e han er-

hålfit 1OO rd.r b:ko som förskott i sa.mband med- laboratoriets fl-yttning.
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Arbetet på d.en nya institutionsbyggnad.en på Hel-gonabacken sattes

igång 1Bh3 och avsynad.es i november 1Bi+5.

Professor Engeströms ämnesonråde hade upprepade gånger änd.rats und.er

hans mer än 3O-åriga tjänstetid.. Är 1812 utnä¡rurd-es han ti1l professor

i kenri och flsik, 1813 enbart i kemi, varvid. han d.ock behöfl sin titel-
och und-ervisad.e i elektricitetsl-åra. -?imnet fysik övertogs av professor

Brag, som således fram till d.ecember 1833 var professor i astronomi och

fysik. Engeström blev med. åren al-l-tmera intresserad. av mineralogi och

utverkad-e att han lB37 ¡tev professor i kerni och mineralogi och slutligen
enbart i mineralogi.

Hans uppfattning av kemin som en grund.vetenskap för att naturforskning

l-ed-d-e till- att han ivrad.e för att gränsområd.et mel-l-an med.icin och kemi

borde få sin egen professur. I en skrivelse til-l- konsistoriet yrkad.e han

på att en und-ersökning skulle inled.as angåend.e vilka ekonomiska nöjligheter

som fanns för att få en 1ön uppförd. på stat. En sådan professur fanns

red.an sed.an 22 apri:. 1832 i Uppsala och konsistoríet besl_öt att hånskjuta

frågan titl- kanslern. En ren-iss till inspectores aerarii beslöts också

och likaså skul-Ie filosofiska och medicinska fakulteterna beredas til-l-fäIle
att yttra sig i saken.

Den 16. d.ecember l8)+3 kom kanslerns ¡rttrand.e, som var starkt positivt
och som åfa¿e konsistoriet att skynd.sammerligen inford-ra fil. och med.

fakul-teternas uttaland.en och d.ärjËirnte insänd.a ett eget utlåtand.e båd.e i '

frågan om d.en vetenskapliga synen på professurens delning och d.en

ekonomiska sid.an. Särskil-d. orsak, till skynd.sa^mhet var att man had.e utsikt
att kunna få en utmärkt kraft farmacie och kemi d-r. ad.junkten N.J. Berl-in

i Stockholm. Konsistoriet besl-öt följa kansl-erns förständ.igande och

gjord.e en s¿illmanstälÌning av sina åtgärd.er i ett protokoll från 20 januari

18)+)+. Konsistoriets ansträngningar gälld.e främst d.en ekonomiska sid.an, som

til-l en början verkad.e ganska hopplös. Akad.emikassan var icke q¡cket att
lita på. Den visad-e ett överskott på 2l+Oo r¿r, viJ-ket var mind.re án man
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vid. upprättand.et av tB37 års stat räknat med., men utgiftsstaten had.e

gång på gång utvid-gats. Reservfond.en, som man också hoppats på, had.e

större årJ-iga utgifter än ränteinkomster och någon ständ.ig utanord.ning

härifrån kunde icke tillstyrkas. Den Fil-énska fond.en fanns också, men

d.et var tveksa¡rt om d.en kund.e använd.as til-t fönen. rnal-les stod. ung.

30.000 rdr til-l- eventuel-l-t förfogande, men d.et var icke kl_art med.

d.ispositionsrätten. De ¡å¿a rå¿frågad.e fakulteterna ställd.e sig princi-

pielJ-t positiva, men d.en filosofiska ansåg sig icke kunna tillstyrka och

förebar ekonomiska skäl . Det ansågs d.ock finnas and.ra ä¡r¡ren som i

högre grad. behövd.e d.elas upp t ex historia, östertånd,ska språtr, mod.erna

språir, matermatik. Behovet för kemi stod. i d-ålig sarnklang med. d.en

yn'uriga tjänstled.ighet som begärd.es och beviljades för laboratorn, vars

närvaro icke på J-änge ansetts behövlig. Frågan gick d.ärefter til-l be-

hand.ling inom konsistoriet d.år avstyrkand.et bl-ev mera d.efinitivb.

Arbetet på deri nya institutionsbyggnad.en fortskred. und.er året 1B)+)+.

Anatomiska institutionen, som i d.e ursprungliga planerna skul-le fått

större utrXrunme i orangeriets and.ra våning, ville ha del- av byggnad.s-

anslaget till ny inred.ning. Professorn, Prarnberg, yrkad.e på att

od.isponerad-e byggnadsmedef skull-e överlä¡nas til-l- anatomiska institutionen,

men d.e tre lyckligare prefekterna ville icke höra talas om att d.e

skull-e avstå från några medel, i synnerhet som inred.ningen av resp.

institutioner icke var färd.ig och skull-e komma att med.föra ybterligare

utgifter. Dessutom framhävd.e akad.emiräntmästaren C.Fr. Berling sa¡nt

Srunius att enligt d-eras mening innehöl-I kanslersbrevet av d.en

11 januari 1Bl+2 kravet att ev. överbtivna med.ef ur Rikets Stånd-ers

byggnad-sansJ-ag skul-l-e anvånd.as ti1J- nya byggnad.er. Anatomiska institutione

behövd.e dock nya l-okal-er och inspektura aerarii had.e tänkt förestå

att d.en provisoriskt vid. vissa tillfäl-le skull-e få d,ela necLre våningen

i huset på Helgonabacken med. kemiska institutionen och professor Enge-

ström had.e l-ovat att icke göra invänd.ningar. Professor Prannberg satte sig
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emel-l-ertid bestämt emot ett såd.ant arrangemang och vil-l-e i stältet få

til-lstånd. att för anatomiska aud.itoriet få d.isponera d.en garnla byggnad.en

vid. Sand.gatan som hittil-Is varit säte för donkapitlet och som sed.an nu

d.en nya biskopsgård.en (nuvarancLe historiska museet) var färd.ig, ieke

Iängre ansågs vara behövlig för d.omkapitlet. Ansökan bord.e därför göras

från konsistoriets sid.a om till-stånd, att på d.etta sätt få begagna byggna-

d.en til-l cLess annan utväg kund.e bered.as.

23 jul-i tBl+5 föredrogs en inlaga från Engeström med- anled.ning av

bristand.e red.ovisning för ett anslag ti1I kemiska institutionen. Han

had-e anlitat hand.land.e Marmros och jomfru strand.qvist för inköp i

Köpenhamn av resp. glasretorter och ha,mplärft tirl- hand.d.ukar, leve-

rerat pengar, men icke erhållit några varor. Konsistoriet vitl-e d.ock icke

taga någon befattning med. d.etta ärende.

Engeströms försJ-ag från 1B)+3 att en särskild. professur bord.e upp-

rättas för gränsonråd.et mel-lan medicin och kemi, had.e temporärt skjutits

åt sid.an av ekonomiska skäl-, men återkom och l-ed.d.e tir]- Kungl Maj:ts

beslut om inrättand-et av en e.o. professur i famakologi. Til-l- inne-

havare av professuren utnärnnd.es d.en B september l8l+5 a¿junkten i kemi

och farmaci vid. Karolinska institutet i stockholm fil. och med..dr.

N.P. Berl-in. Han avl-ad.e ed.en den 22 september sa¡rma år.

Engeström d.rog sig tillbaka från und.ervisningen i kemi och överlåt

d.en åt Berlin som fick övertaga d.et ekonomiska ansvaret för institutionen.

Så bestär¿d.e kansl-ern i brev av d.en 6 oktober t8h5 på hemstäl-l-an av Berlin

att Engeström, Brunius och Berl-in till-sa¡raans skulle ofördröjligen verk-

stäl-l-a d.et nya kemiska l-aboratoriets inred.ning i överensstärnmelse med. en

ti1]- höga kanslersd^rnbetet tB)+S ingiven planritning med uppd.rag d.essutom

till Berlin att i sarnrå¿ med. Engeström anskaffa den för laboratoriets

råkning som nöd,ig ansed.d.a materiel-en. Han fiek rned. anled.ning av detta

brev lyfta 500 rdr b:ko til-l instrurnent och apparater.

Den nya byggnad-en slutsynad.es 1J d.ecember 18\5.
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Engeström avled. 17 juli 18l+6 och til-l- hans efterträd.aïe som professor

i kemi och mineralogi utnä¡md.es e.o. professorn N.J. Berl-in och d.ärned.

kom institutionen und-er en kunnig och kraftfull led.ning.


