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X ill underdånig åtlydnad af Hans Kejserl.

Maj:ts förordnande, intager jag nu det ruin
hvarmed Dess Nådiga, for troende mig be vär¬
diga t.

Med ett billigt misstroende till mig sjelf ,
oerfaren som jag år i de yrken, hyilka äro
föremålen för de Academiska Stiftelserna, har
endast undergifvenhet for Monarkens höga
•vilja förmått mig att emottaga det ansvars¬
fulla vårf, som före mig varit af tretton
värdige Eöretrådare förvaltadt, och bland dem
sednast af en Man, hvars Jlerfalldiga förtjen-
ster både Fäderneslandet och Åcademien lån¬
ge skola i sitt minne bevara; men, mine Her¬
rar , om den goda viljan att uppfylla mina
pligter, om ett hjerta, som alltid varit och
förblifver helgad t åt Regenten och Fädernes¬
landet, gifva något anspråk på öfverseende ,
så har jag rättighet att bedömmas blott efter
mitt rena uppsåt och min varma välmening.

Mine Herrar, högre och lågre Embetsmån
och Lårare vid detta Universitet! Dyrbara
minnen återkallas för Eder hvarje gång J in¬
traden inom dessa murar, helgade åt Visheten
och Dygderna; hår upplifvas minnet af den
Store Gustaf Adolph, som började grundlägg¬
ningen af denna vetenskapliga Stiftelse, korrt
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efter utvidgad och till en högre värdighet upp-
lyftad af Dess namnkunniga Dotter Drottning
Christina; hår påminnas vi om Wasa Ättlin¬
gars oafbrutna hägn , hulda omfattning och
vålgerningar, bland hvilkas gifvare den odöd¬
lige, för Finlands väl och uppkomst i allmän¬
het så nitiske, Konung Gustaf 111 intager ett
sa lysande rum; och sjelfva detta Tempel,
grundlagd t af Dess Son, f. d. Konung Gustaf
IV Adolph, och fullbordad t utaf den Store
ALEXANDER den I:ste, erinrar oss lifligt om
bägges kårlek fördetta Universitet, men fram¬
för allt om den sistnämnde Monarkens omfat¬
tande huldhet, välgörenhet och frikostighet,
ej mindre emot Finland i gemen, ån emot
denna Dess lyckliga framtids högsta Plantsko¬
la. För svag år min stamma att tolka våra
gemensamma känslor vid denne älskade Fur¬
stes namn. Det tillhör Ilåfdetecknaren att

gifva Honom den plats, hvartill Han beredt
sig våg genom allt hvad Han gjort och gör
för befordrandet af sine Undersätares och
hela mänsklighetens väl.

Det tidehvarf i hvilket vi lefve, och Fä¬
derneslandets nuvarande förändrade skick, s|>
nas påkalla, om någonsin, ett enhälligt bemö¬
dande för uppnåendet af det dyrbara föremå¬
let , att jemte vetenskapernas utvecklande i
sin klarhet, bibringa begrepp af de rättsgrun- -
der, uppå hvilka Fådrens vishet byggt våra
Lagar, dem vår allernädigste Kejsare -stadfå-
stat; och hvarigenom Han, Europas och värt
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lands Yälgörare, icke allenast for det närva¬
rande, utan ock för kommande dagar grund¬
lagt och befåstat den fortfarande varaktighe¬
ten af Storfurstendömet Finlands tillvarelse
såsom Stat under Jlysslands mågtiga beskydd.
Endast genom en sorgfållig uppmärksamhet
pä detta vårt egna behof, kunne vi gå Hans
Kejserl. Ma j:ts Faderliga afsigter för befräm¬
jandet af Finlands väl och bestånd , som sig
bör, till mötes. Hvilken obetånksamhet, hvil-
ken förgripelse emot den Store Monarken,
emot oss sjelfva och emot hela värt Samhäl¬
le , om andra läror skulle meddelas! Sådant
kan väl aldrig in trä [fa inom detta vidtfrägda-
de Lärosäte. Här kunna i de unge oerfarnes
hjertan, stundom benägne att låta sig bländas

. af sophistiska framställningar och otidigt ny¬
hetsbegär , visst icke inympas sädane grund¬
satser, hvilkas följder under vår tid flerestä-

. , des blifvit Throners och Staters störtande,
samt folkens blod i strömmar utgjutet, och
detta allt under den förledande, ännu i mån¬
ga Länder till dagens ordning hörande lösen:
Frihet, Folket, Folkets väl, men hvarutäf egoi-
sten, fa&ionnairen och lycksökaren vetat att

■

sig begagna, till egen upphöjeise pä gruset af
sitt Fäderneslan d. Hvar och en som har ett

hjerta att känna, ett förstånd, som lugnt och
fördomsfritt forskat i fornhåfderna, och upp¬
märksamt följt de sednare tidernes händelser,
kan ej undgå att inse och erkänn i denna san-

m ning. Måtte vid detta Universitet, af hvars
arbeten och mödor Fäderneslandet redan un.
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der Sekler skördat så förträffliga frugter ge«
nom vetenskapernas och den, från villor re¬
nade , välgörande upplysningens utspridande ,

aldrig saknas sådane män som de, hvilka ur
detta Finska Yishets - Tempel hittills utgått,
sannskyldigt och rättskaffens medborgligt bil¬
dade , så väl i strängt vetenskapliga yrken ,
som i de vårf, hvilka hora till Statens styrel¬
severks alla utgreningar, och bland h/vilka,
detta Universitets Fostersöner, flere uppnått
ett välförtjent odödligt lof!

Flvilken åra, mine Flerrar, kan val jem-
föras med den, att under ALEXANDER den
I:s välsignade Spira och hägn, samt med vår
Höge Canzlers förord inför Thronen, detta
Lärosäte blifver för den sent upplysta verl-
den ett efterdorne att följa , och hvilka hår¬
liga frugter skall icke vår älskade Fosterbygd
håraf skörda! Låggen handen på hjértat, mi¬
ne Herrar, och J skolen finna vigten af des¬
sa mina framställningar. Fäder åro vi, och
en dyrbarare önskan kan aldrig uppstiga i vå¬
ra bröst ån den, att kunna lemna ett Fädernes¬
land åt våra barn, fotad t på sannskyldiga grun¬
der af ordning och rått.

Med hjertats , om möjligt, ån större full¬
het, vänder jag mig till Eder, Ynglingar, blom¬
man af Fäderneslandets Söner, som vid detta
Universitet framtrådt på verldsbanan för att
inhämta lårdom , vishet och dygder, och dy¬
medelst för Eder öppna den enda råtta, san-



na vågen, att efter fulländade lårdoms-arbeten
och mödor, och efter Edra foråldrars gjorda
uppoffringar för Edert vål, blifva värdige em-
betsmån åt Regenten och Fäderneslandet, och
värdige medborgare, som en dag i de flerfail-
dige vårf Eder komma att, i mån af Edra
förtjänster, anförtros, gifva Eder och oss Fä¬
der fullbordan på den förhoppning vi hyst
att J skolen blifva Fosterlandets åra.

Det år till Eder, mine unge Yånner —
tillåten mig detta uttryck, ty jag vill vara
Eder v ån —- som jag nu våndt mig för att
såsom trogen undersåte, medborgare och fader,
samt såsom Eder .Styresman pä stallet, tolka
det innersta af mina tankesätt och mina kän¬
slor för beredandet af Edert vål, hvarmed det
oss samfällt så kära Fosterlandets vål oskiljak¬
tigt år förenad t. Skäden Samhållens uppkomst
och fall. Börjen Edra betraktelser Uppifrån,
der den Å IIvise Mås ta ren sfcyrer otaliga verl-
dar, och J skolen linna att all vishet har sin
upprinnelse från Böjden, samt sprider sina väl¬
görande verkningar gradvis och i ett harmo¬
niskt sammanhang, Uppifrån, men icke tvert-
om, till alla lefvande varelser, från menniskan
till matken. Fl tom denna evigtvarande det
helas harmoniska gäng, och utom den regels
iakttagande, hvarom jag Eder nu erinrat, her
vål aldrig något inom sig tryggt och varaktigt
mennisko-samfund uppstått. Barnet födes till
verlden hjelplös t och värnlöst. Allt efter som
dess förstånd och tankeförmåga utvecklas,O
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bildas det af foråldrar i physiskt och mora¬
liskt afseende, såsom ämnad t till Samfunds-
medlem. Djupt inplantas i det spåda hjertat
lydnad emot foråldrar, såsom ett nödvändigt
vilkor' för den blifvande rölen på verldsba-
nan. Den unge medborgaren skall låra att
lyda, för att en dag med värdighet kunna be¬
falla, Detta år en af de våsendtligaste grun¬
derna för Samhällsordningen. Ty vårr! har
tidens svärmande anda långe fört, och förer

nnu synes det höra till
tidehvarfvets lynne, till af oss öfverlefda bi¬
stra dagars ordning, att nedifrån, uppåt, vil¬
ja stifta lagar för Regenterne, Deras Embets-
mån och för Låroverken; uppresa theoretiska
Statsbyggnader, hvilka någon gång i verklig¬
heten uppförde, ramlat efter att hafva kostat
menskligheten strömmar af tårar och af blod.
Föreställen Eder huru olåmpeligt det skulle
vara, om J, framdeles till mogqare ålder kom¬
ne, och sedan Statens vårf från de lägre till
de högre blifvit Eder anförtrodde , saknaden
hos Ed ra underlydande den aktning, det för¬
troende och den hörsamhet, hvarpå icke al¬
lenast Edra embeten , utan åfven Edra kun¬
skaper och erfarenhet gifva Eder anspråk; och
J skolen instämma med mig att erkänna nöd¬
vändigheten af den nogaste och sorgfålligaste
efterlefnad af de hår framställda Samhållsreglor.

Hafven förtroende för Edra Formän och
Lärare. Deras hjertan åro öppne för att med
sann välvilja omfatta Eder, och deras insig-
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ter förelysa Eder på dygdens , årans och lär¬
domens våg. Deras sanna upplysning aflågs-
nar dem frän den barbarisme, som i dessa ti¬
der syn'S vilja insmyga sig i det unga sinnet,
någon gång missled t af det svärmande snillets
falska läror , hvilka i sin tillämpning kunna
blifva farliga for Samhällets lugn, derigenom
att de oblygt förkasta såsom föråldrade , icke
allenast de yppersta classiska Författares odöd¬
liga arbeten, utan ock de Regeringssystemer
som i Sekler sammanhållit Samfundskroppar¬
na, samt deremot framställa nya theorier, upp¬
staplade utan mognad , utan menniskokånne-
dom, och utan världserfarenhet. Yare det
långt ifrån mig att någonsin vilja se, eller
vålla , att det dygdiga hjertat, det forskande
snillet, qvåfves i nya bemödanden för bere¬
dandet af menniskoslägtets sanna upplysning;
men innan det gamla, den visa Ålderdomens
lärorika kunskaper, erfarenhet och verlds-
kånnedom förkastas, måste den nya bygg¬
naden småningom och med varsam hand , ej
med passionens och sjelfklokhetens obetänk¬
samma öfverdrift, uppföras, och således i sig
sjelf bära beviset på sitt öfvertråffande värde
framför det gamla, hvilket man i dagens sjelfs-
våldiga skrifter utropar vara förruttnad t.

Studerande Ynglingar! Taren och blifven
stadigt Fäderneslandets hopp och älsklingar,
en åra och ett stöd för den oss samfällt så
kära Fosterjorden , samt vid uppnådd manna¬
ålder, trogne undersåtare, nitiske medborgare,
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skicklige embetsmån ! De välsignelser som be¬
lönat fordne , om Fäderneslandet för tjen te'
Män, skola då följa åfven Eder i spåren; men
för att vinna denna högsta af jordiska belö¬
ningar, följen de heliga föreskrifter Religionens,
Dygdens och Samfundsordningens vänner Eder
bibringa och grundlägga i Ed ra hjertan , samt
glömmen aldrig, att samfundsdygder och ett
sedligt uppförande, jemte förvärfvandet af kun¬
skaper, är det som skall bana eder vägen att
blifva förtjente af Fäderneslandet, och den
måttstock, hvarefter Eder rått till befordran i
Statens tjenst skall mätas. Kommen alltid ihåg
Eder Höge Canzlers ord i Brefvet af den ig
Febr. 1819, att det Nådiga förtroende Monar¬
ken till Edert sedliga och en bildad ungdom
värdiga uppförande hyst och hyser, förverkas
genom hvarje missbruk af den sanna Äcaclemiska
friheten, eller genom begåendet af ett eller annat
oskick, eller af sådana förseelser och oordningar,
som stora bfriga medborgares lugn och säkerhet.

Må nr Edra bröst aldrig utplånas, utan
fastmera deruti lifiigt underhållas, den heliga
eld som nårer känslan för den Lagbundna fri¬
heten , känslan för Eder Nations värde, häm¬
tad t ifrån laglydnad och ordning; och J sko-
len med säkra steg gå fram till det föresätta
målet, blifva värdige Edert Upphof, Regenten,
Fäderneslandet och Eder Sjelfve!

Aktningsvärde Herrar Lärare! och J, Fä¬
derneslandets älskade Ungdom ! Yeten att åf-



ven de minsta afvikelser från de rättsgrunder
jag , fastan svagt och ofullkomligt framställt,
verka på Fosterbyggdens närvarande och fram¬
tida tillvarelse såsom Stat med bibehållande
af våra visa Lagar, under det mågtiga, välgö¬
rande beskydd vi nu åge.

Lärare! Ungdom! Inom detta Låroverk
grundläggas våra anspråk på välsignelser af
samtid och efterverld, om vi göre oss af dem
förtjente. Förenom oss derföre genom kraft
från Hbjden i den ädla föresatts att förtiena
dem 111

Mine Herrar, Lärare och Studerande! Med
dessa tänkesätt och dessa känslor för Univer¬
sitetet, innesluter jag mig såsom Eder Styres¬
man på stället, och tillika såsom en bland
Finlands Söner, i Edert förtroende och Eder
välvilja.



 



T A L

Till

DEN STUDERANDE UNGDOMEN

Vid

UNIVERSITETET I ÅBO,

Hållet

tid

INSCRIPTIOWEN DEN 26 OCTOBER I 8 1 I ?

AF

HANS HENRIC FATTENBORG,
Universitetets b. v. Rector.

A B O, tryckt hos J. C. Frenckbll 8c Son, 18? 1.



 



Dä en för hvarje Läse - Termin i vara Stad¬
gar påbuden Academisk förrättning, högtidli¬
gare dock denna gäng ån den vanligen plågat
vara, i dag erbjuder mig ett gynnande tillfäl¬
le , att pä en gång tala till Eder alla, J ungeMedlemmar af detta Universitet, Fåderneslan-
dets Hopp och Blomman af Finlands Ungdom!
önskade jag genast kunna öfvértyga Eder, att
ej endast min embetspligt, utan åfven mitt
hjerta manar mig, att gifva ett offen teligt ut¬
tryck ät känslor, dem jag, ehuru till en del
väckte af nyss timade händelser, likväl i mitt
närvarande läge redan nog långe nödgats an¬
tingen anförtro åt det blott enskild ta" medde¬
landet , eller ock alldeles stånga inom mitt
eget bröst. Mindre med rättigheten af den
myndighet jag under en snart öfvergående tid
innehar, ån med de anspråk jag hämtar ifrån
snitt inre medvetande, att med redligt uppsåtoch fast föresats hafva efter min förmåga
sökt medverka till Eder vetenskapliga och sed-
liga bildning, påkallar jag derföre nu från det¬
ta rum Eder uppmärksamhet för ämnen af
mycken vigt, men af olika beskaffenhet.

Icke likgiltig för den tillgifvenhet hvar-
Sned en rättsinnig Lärares omsorger ofta plå¬
ga af Ungdomens erkånsla belönas, känner
jag ett oemotståndeligt hehof att, utgjutande



mit t eget hjerta, söka bereda mig en ingång
till Ed re. Och huru skulle jag val såkrare
finna den, ån då jag uti Eder tacksamma hug-
komst återkallar minnet af den särskilda Nå¬
diga omvårdnad, hvarmed Ofverheten omfat-

O

tar Finlands Ungdom och detta åldriga Läro¬
säte? Lysande och minnesvärde åro de nya
vedermålen deraf, som i dag komma till Eder
kunskap. Förvaren dem, förvaren alla de
vålgerningar, som ifrån Thronen utgått ofver
vårt Fädernesland , i djupet af Edra bröst,
och låten Eder tacksamhet röja sig i en oin¬
skränkt lydnad för Lagarne och i ett obrotts¬
ligt uppfyllande af Edre pligter!

Ett gynnande öde synes hafva bestämt,
att hvarje af de sednare decennierne skulle
för Universitetet öppnas genom någon i dess
tideböcker märkvärdig händelse. Tid början
af det sidst förflutna blef antalet af Lärare
nästan fördubbladt; vid början af det nu in¬
gångna har Hans Kejserl. Majestät täckts fästa
Si ii Nådiga uppmärksamhet pä behofvet af
visse förändringar i detta Läroverks åldriga
organisation. Genom Nådigt Eescript till Hans
Kejserl. Höghet, Universi tetets Höge Cancel-
ler , dateradt den 28 sidstledne Augusti, har
Hans Kejserl. Majestät behagat tillförordna en
särskild Commission, som äger att den Acade-
mi-ska Lagstiftningen och Administrationen i
hela dess vidd öfverse och granska, samt att
till Hans Kejserl. Majeståt i underdånighet in¬

kom-
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komma med fullständigt förslag till de rättel¬
ser, hvilka derutinnan kunna finnas nödige.
Icke blott Lagarne för den Economiska för¬
valtningen och Studie-styrelsen, utan åfven
de för den Academiska Disciplinen och Juris¬
dictionen komina härvid under granskning.

Men Öfverhetens Nådiga omsorg har icke
stadnat vid denna såsom den enda vigtiga åt¬
gärd. J veten redan, att Hans Kejserl. Majestät
i Nåder uppdragit den närmaste tillsynen^ öf-
ver detta Universitet åt en af Finlands Adle,
som sjelf född och fostrad inom skötet af
vårt Land, i sin ungdom bildad inom ett Hof,
som idkade, älskade och hedrade vettensS^a-

perne och vitterheten, och under sin manna¬
ålder fästad vid flere af Statens vigtigaste värf,
nu hörsammande Hans Kejserl. Majestäts Nådi¬
ga befallning, och med uppoffring af det lugn
han förut sökt och funnit, hastat att uppträ¬
da inom Eder krets, att hälsa Eder såsom Eder
på stället varande högste Chef, och att un¬
derrätta Eder livad han af Eder väntar och
hvad J af honom ågen att hoppas. Lyckön-
sken Eder inbördes till detta nya och upply¬
sta vittne till Edra bemödanden, och låten
Eder angeläget vara, att han icke må blifva
det till felsteg och brottsliga öfvertrådelser af
Lag och Samhällsordning!

Det år mig ganska smårtande, a,tt nödgas
sätta denna varning i förbindelse med under-
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råtteisen om ett åmne for vår gemensamma
fågnad. Men J veten sjelfve, att just i en
tidpunkt, dä Hans KejserJ. Maj:t låtit Eder
och Edre Lårare erfara ett förnyad t veder-
måle af sin Nådiga omvårdnad om detta Uni¬
versitet; just i det ögonblick, dä vi alle med
otålighet väntade ^ankomsten af den nye Sty¬
resman, hvilken Öfverhetens nåd oss beskärt;
just vid denna tidpunkt, och just i detta ö-
gonblick, inträffade en händelse, grämande för
alla dem, som icke söka sig en sysselsättning,
eller ett nöje i att kasta skugga pä det Fin-
ska Lärosätet, på dess Lårare och den Ung¬
dom, hvilken der uppfostras till Fäderneslan¬
dets tjenst. Om jag i denna händelse skulle
se något annat ån ett tillfälligt bevis pä na-
gre oerfarne ynglingars obetånksamhet; om
jag skulle anse den såsom en följd af ett
brottsligt uppsåt, men icke af en ungdomlig
öfverilning; om jag sluteligen skulle tillråknä
alla en skuld, som endast h vilar på några fä,
så skulle jag vara otrogen sanningen, otrogen
min egen öfvertygelse* orättvis emot alla dem
ibland lider, som ännu icke svikit Föråldrars,
Anförvändters och Lärares gemensamma hopp.
Frukten emedlertid icke denna orättvisa af
mig, frukten den icke af Edre ofrige Lärare;
icke af dem , som närmare känna Eder, icke
heller af dem, som undersöka först och döm-
ma sedan* Men skulle ändock det oförtjenta
tadlets tagg icke destomindre komma att såra
Eder, sä misströsten aldrig, att med ett fort¬
satt dygdigt och anständigt uppförande kun-



na sluteligen bringa äfven den ihärdigaste belac¬
kare till tystnad. Det som händt har dock
väckt Edre Lärares och hela allmänhetens
uppmärksamhet, och tilläten mig derfore, att
vid detta tillfälle taga Eder uppmärksamhet
uti ett vidsträktare anspråk, än det vanliga
föremålet för min åtgärd denna dag eljest
skulle fordra.

Högskolorne förvara i våra dagar den he¬
liga eld, hvars vårdande forntiden anförtrod¬
de åt> Testas Präs tinn or , och hvars utslock¬
nande ansågs för hela Samhället bebåda de
oundvikeligasté olyckor. Tarmen Eder ung¬
dom vid dess låga, lysen Eder mannaålder vid
dess sken, och värden den vid slutet af Ed ra

dagar for det uppväxande Slägtets behof; men
förgäten icke att detta element liknar de öf-
rige elementerne, hvilka, ehuru de äro källor
till all för handen varande skapelses lif, lik¬
väl löstsläppte, genom sin vilda och otyglade
kraft förbreda förstöring, intill dess de efter
förfärliga inbördes strider, hvilka till intetgow
ra allt det närvarande, äter råka i en järn vigt
med hvarannan, som grundlägga möjligheten
af ett kommande, men ett kommande, som

nödgas genomvandra århundraden , innan det
hinner dit, der det förflutna stod. Förkasten
derfore icke, utan proherstenen i Eder hand,
det från foratima ån gångbara mynt; pregeln
kan vara gammal, men metallen ofta af bät¬
tre halt, än i den nyare tidens tunnt förgyll¬
da penning.



Forntidens Statslåra, lika okonstlad som
sann , hvilade på Samhällsordningens säkraste
grund, kärleken till Fäderneslandet. Ti äge
ett Fädernesland, frejdadt i häfderne för si¬
ne fordne invånares tarflighet,credlighet, ir»od,
arbetsam het och laglydnad. Ålsken det sålun¬
da, att J troget vården detta dyrbara arf ef¬
ter våra Fäder, och förspillen icke det goda
de Eder anförtrott, utan lem nen det åt ef-
terkommandérne med nya dygder förökad t.
Ti tillhöre ett Folk , uti upplysning tå Rande
med Europas måst bildade Nationer. Alsken
det sålunda , att .T ät detsamma icke allenast
be våren denna årfda åra, utan bemoden Eder
åfven, att städse framskridande på vettenska-
pernas bana med ökad glans upprätthålla öf-
ningarne i det Tempel, som under Finlands
kalla men friska himmel blifvit ågnadt till
Sång-Gudinnornas tjenst, och i hvilket de för
sig redan funnit en lika angenäm, som lysan¬
de och trygg boning. Vånjeri Eder, att med
åsidosättande af all låg egennytta och af all
falsk lystnad efter förgångeliga förmåner upp¬
offra Eder för det allmänna: betanken, att
då hvarje medborgare uppfyller sina pligter,
åfventyrar ingen att se sina rättigheter krän¬
kas, samt att vården om desse sednares helgd
tillhör Lagarne, men icke den enskild ta , så
lått vilseförda kraft-yttringen; tröttnen icke,
om de utanifrån kommande belöningarne nog
långe dröja: låren att rått använda dem som
bjudeg Eder af Edert eget ved vetande. Fri¬
kostigt bidrager Fäderneslandet till Eder uppfo-



strån; golden en dag genom fötvårfvandet
och jjtöfningen af medborgerliga dvgder den
skuld i hv.ilken 3 stannat, och påminnen Eder,
att hvad 3 åren och hvad J blifven, det åren
3 icke for Eder, utan 3 åren det for Fäder¬
neslandet ! —

Låten dessa tånkesått vara Eder ledstjer-
na på den våg 3 betråden, och 3 skolen icke
taga miste om råtta kosan. Anvånden imed-
lertid med sorgfåilighet Edra ungdoms-år, for
att bereda Eder på den långa och vådliga får-
den, och emottägen med välvilja några råd
af en vägvisare, som icke år alldeles obekant
med resans faror.

Låren Eder, mine vänner! att arbeta icke
blott for att uppfylla en skyldighet, utan lå¬
ren Eder att åfven älska arbetsamheten. Den
år for ynglingen den trognaste vårdare af se¬
dernas och hjertats renhet, och for Mannen
den redbaraste och mindst förgångeliga skatt.
De kunskaper 3 samlat skola på Eder ålder¬
dom blifva det enda sällskap Eder återstår
och den enda tröst, som för Eder år öfrig,
sedan lifvets hvimlande nöjen förlorat allt be¬
hag och det närvarandes händelser ställa Eder
på afstånd i bakgrunden. Låten derföre nö¬
jet endast krydda Edra mödor, men låten det
aldrig blifva Edert tidsfördrif. Besinnen att
njutningens öfvermått aldrig underlåter att
hämna sig på Eder med vämjelse och leds¬
nad. Forntidens Yise anmärkte redan, att den
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förlorade tiden år oersåttelig, och att åfven den
som sorgfålligast användL sin ungdom , skall
likväl alltid vid mognare år Unna orsak , att
ångra något flydt ögonblick, någon fruktlöst
förfluten timma för vinnande af kunskap och
ljus. Skicken Eder derföre i ungdomen så,
att J icke forbittren Edra kommande dagar
genom förebråelser, som icke låta tysta sig
inom Edert eget bröst, och dem J icke måg-
ten att genom någon förströelse från denna
deras qvalfulla boning förjaga! Omfätten med
lust, alfvar och mod det yrke J valt och den
kunskapsgren, åt hvilken J Edra bemödanden
agnat, och fördrifven icke Eder tid genom
ett oroligt sökande efter umgänge och sali-,
skap, och genom ett imellan flygtiga nöjen
deladt lefnadssätt, som, om det ock icke skul¬
le infläta någon annan tagg i kransen af Eder
lefnadsminnen, likväl alltid beröfvar Eder ål¬
derdom en glad hugkomst af ungdomens väl
använda dagar!

Men på det .T måtten draga nytta af Edert
arbete, så förenen fliten med ordenteligheten.
Ofvergifven allt villrådigt vacklande från det
ena till det andra; gören ingenting för att
synas flitigare eller kunnigare , ån J uti sjelf-
va verket åren, och idken Edra Studier efter
en sammanhängande och med ihärdighet ge¬
nomförd plan. Edre Lärare skola icke under¬
låta att i detta afseende lemna Eder under¬
visningar och råd. Eöljen dem med noggran-
het; men besinnen tillika, att de förträffeliga-
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jéte föreläsningar icke ensamme förmå bilda
Eder till kunnige och skickelige Hån, om J
försummen att sjelfve arbeta och att genom
egen flit förbereda Eder till emottagande och
användande af den undervisning Eder med¬
delas. Låsen med ordning, och eftertanken,
med noggranhet hyad 3 låsit hafven! Belasten
icke Edert minne med en blott Läxekimskap,
hvilken tankan icke hunnit eller mågtat ge¬
nomarbeta, och vånjen icke Eder att genom
prälande med uppsnappade konsttermer och
vetenskapsformler, hyilkas betydelse icke än¬
nu år för Eder fullkomligen klar, fröjda Eder
sjelfve med en gåtfull visdom och bedraga de
låttrogne med ett falskt sken af en lårdom
den J ånnu icke ågen!

Men under det T fortsätten Edra Studier
med ordning och flit, skola ock Edra begrepp
småningom vidga sig, och ifrån den frihet
uti speculationen , hvilken J röjen i tankens
verld , skall begäret vakna efter en lika be¬
skaffad för handlingen i verkligbetens. Det
år dock i detta ögonblick nödigt, att I alf-
varligt besinnen , att I alle ti 11 boren ett fä¬
dernesland: att detta Fädernesland har Lagar,
och att den som älskar detta Fädernesland ,

han måste åfven lyda desse Lagar och älska
denna Styrelse. 3 skolen då villigt efterkom¬
ma , livad Fädrens vishet till skyddande af
mensklig ordning stadgat. 3 skolen sjelfve
Strafva för bibehållandet af ordning och lugn:
3 skofen sjelfve söka att råtta de vilseförde,



och om icke destomindre Lagens obeveklig¬het någon gäng tvingas, att träda i stället f6r
vänskapen, eller Föråldramagtens ömsinta del¬
tagande , så skolen J afven dä sjeifve predi¬ka undergifvenhet för denna af den allmän¬
na viljan insatta och utan anseende till per¬
sonen strängt dömande magt. — Den allmän¬
na anda, som råder inom en Corporation, af-
ger alltid det säkraste kännemärket på Corpo¬
ra tionens verkeliga tillstånd, och år åfven, då
den år god, det tryggaste värn för dess fram¬
tida bestånd och dess säkraste försvar emot
det orättvisa tadlets försåtlige anfall. Bemö-
den Eder derföre, att med vånskapsfull upp¬märksamhet leda, stödja, råtta och råda hvar-
annan: ansen Eder egen heder vara oåtskilje-
3ig ifrån Universitetets: förbinden Eder inbör¬
des , att för Dess upprätthållande ansvara en
för alla och alla för en; och bryter någon
trolös Broder detta heliga förbund , så bemö-
den Eder, att i godo återföra honom till upp¬
fyllandet af sin förgätna pligt; eller, om så¬
dant icke står i Eder magt, så afläggen ge¬
nom Edert oförbehållsamt uttryckta ogillande
ett offenteligt bevis derpå, att J ej ansen A-
cademisk frihet endast betyda frihet att van¬
åra sig.

Men med stillatigande kan jag icke heller
förbigå den tid, då J tånken lemna Universi¬
tetet och efter undergångna Examina inträda
i Statens tjenst. Eder ankomst till Universi¬

tetet



tetet var en vigtig tidpunkt i Eder lefnad;
Eder bortgång blir det icke mindre. Skyn-
den Eder icke , att for ett hastigt vinnande
af bröd öfvergifva Universitetet, och låten
Eder icke nöjas, att med mindsta möjliga an¬
vändning af möda och tid förvårfva Eder ett
knappt gillande af de Lårare, som aro pligti-
ge att Edra insigter undersöka och vittsorda.
Det år en vida ådlare känsla att kanna sig
värdig en belöning som dröjer, ån att småyf-
vas öfver sin klokhet att hafva lyckats att
skyndsamt tillrycka sig en, den man också för
sig sjelf nödgas erkänna att man icke för^
tjent. Dröjen derföre vid Universitetet intill
dess J hunnit förvårfva de kunskaper, hvilka
åro erforderlige för de Embeten J efterstråf-
ven ; och beråknen icke måttstocken för de
insigter J sen en annan viel utöfningen af sitt
kall innehafva : det år en vanåra för honom
och en olycka för Staten om han icke år det¬
samma vuxen; men det år ingen ursågt för
Eder. Söken icke åran, der åran icke finnes!
Fullmagter gifva Eder den icke, oråa T saknen
den skicklighet, som bestridandet af Edre Em¬
beten kråfver. Söken henne i Edert eget
medvetande att hafva sorgfälligt anvåndt Eder
tid: i Edre Lärares vittsord att Edre bemö¬
danden varit åtföljde af framgång: i Förmåns
intyg, att J verkeligen gagnat inom den Eder
anvista verkningskrets , och i den Menighets
erkånsamma bifall, hvars angelägenheter till
större eller mindre del kunde hafva varit an¬

förtrodde åt Eder vård! 3



Strafven derfore med adelt och rättsin*.
nigt alfvar under Eder vistelse vid Universi¬
tetet : stråfven efter Eder ingång uti Statens
tjenst, och J skolen icke blifva obemärkte!
Belöningar skola icke utebLfva. Öl verhetens
Nåd och Landsmåns tillgifvenhet skola foija
Eder, och minnet af det tidehvarf hvars pryd¬
nad J varit, skall med tacksam hugkomst näm¬
nas i ef ter tiden.
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