
488 TILLÄGG TILL C.. SKÅL JUNII -32

Man talarom Ljusets kiila. Jag tvillarej på att den finnes, men vii derpä att
nägon skall hinna den. Solens strålar uplösa dess framväflande vågor i äng
oroch vi förfris,kas af den nedfaflande daggen; eller fä vi nägon gångden lif
gifvande drycken försänd pä bouteiller. Dessa finna dock sillan oförfalska
de vär kust, emedan vattnet af fuskande Kypare och kemister utspides eiler
eftergöres, och mången, som törstarefterlifret, drickerdöden
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117 OM BETYDELSEN MED NATIONS HEDER
HUB, JVS handskriftssamling

Vi hafva vid våra Convcntikler hört mängen fräga hvad ir Nations heder? vi
hafva hört omdömen derom utmirkta af mer eller mindre obetänksamhet;
utan att nägon ens sökt besvara frägan, eller tilirittavisa dessa
/ tanklösa / omotiverade / utrop. Saken är icke utan Intresse och en utred
ning om ocksä en ofullkomlig förmodas vara bittrc in alIs ingen.

Lätom endast taga erfarcnheten till Räds. Anse vi icke Nationen hedrad
20 af dc medlemmar som uti sina Examina tiilvunnit sig ett utmirktare vide

tur. Räknas t. cx. ickc vid hvarje promotion redan ett större antal promoti
göra Universitetet heder, ett större antal af en viss Afdelning hedra denna?
Hvem betraktar icke sitt högre eller lägre videtur i förhållande till Nation
och dess reputation? giäder sig eller nedsläs mera för dess än för sin egen
skuld? Rikna vi icke OSS till heder om min utmirkta, antingen säsom Lära
re härstädes, eller pä andra poster i Samhillet utgätt ur värt samfund?
Hvem af 055 är icke stolt öfver en Porthan Franz3n Choreus och dylika
min?

Ingen skall vii neka att förhällandet ir sädant, eller ätminstone icke för-
3o neka den biittre kinsla, som siger honom att det borde så vara. Häruti lig

ger ett erkinnande af att Nations inrättningen iger ett syftemäi, hvars up
näende sä hos samfundet väcker glidje och en stolt sjelfkinsla.1

Ty hvad hedrar mera in, att hafva fullgjort en skyldighet, (som hos den
enskildta) så m<y)ck(e>t som möjligt upfyllt sin bestimmelse. Och huru
ringa eftertanke fordras det icke för att kunna / inse / bestimma / detta mäl,
och derigenom afsigten mcd vär Corps’s indelning i sirskildta Afdelningar
ellerLandsmannaskap. Säkert ir det en inrättning för Universitetets nytta,
bör ätminstone sä anses; ty annars vore intet skil förhanden för dess cxi
stence. Pä hvad sitt kan den gagna Universitetet? frägar man. Genom att

40 underhjelpa Studentens förkofran pä kunskapernas och sedlighetens väg.
Tvillar man attdetta sker? mä sävara; Men säkert medgeren hvarattdenna
förkofran hufvudsakiigast beror af den ton och / anda / esprit 1, som bland
Corpsens medlemmar ir den herrskande., liDen allmmnna bildning som
hvarje i Statcns tjenst intridande individ vid Universitetet bör erhåfla, ir
just att indragas i det derstides rädande strifvandet för det sanna och riit
ta. Att detta strifvande af Docentes kan vickas och riktas till sitt mäl, der
pä hafva vi mängfalldiga exempel; men om hvar och en af oss lefde isolerad
sä vore redan en allmännare vickelse nästan omöjlig, och den skulle snart
af brist pä niring blifva overksam., IlMeddelandet ir en sjilens Respira

50 tions-process hvarigenom först safter göras tjenliga till det andeliga lifvets
underhällande. Utan meddelande skulle det förstöras och uplösas genom
qvifning af pedanteriets osunda ängoreller af ett bristande sjelfförtroendes
lufttomhet. Vårt land sä glest bebodt hitsinder sina söner frän vidt skilda
trakter. Naturiigtvis siuta sig dc tillsammans som kommit frän samma
Landsort njutitt samma upfostran och redan i barndomsåren knutit brödra
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bandet. Sannt är att detta utsträckt sä långt som möjligt är af desto mera
nytta. Men om man säger att det borde gälla hela Corpsen är det orätt, 1:0
Emedan för att underhälla Relationer mcd alla dess medlemmar ingen tid
vore tillräcklig. Härutaf följde att hvar och en endast skulle söka de sällska
peri hv(i>Ika han funne sig väl, d. v. s. de mcd hv<i)lka han stär pä samma
bildningsgrad, njutersamma nöjen, idkarsamma Studieretc.

Det är Iän aH inse hum härigenom icke alenast den mångsidighet vårt
nän’arandeumgängessätt äger, skulle gä förlorad,, utan äfven huru den me
ra bildade den sedligare skulle sättas ur stånd att genom grundsattser och
exempel verka efterföljd hos den som i dessa afseenden Mcc är lika Iångt to
hunnen. 2:o Emedan vid hvarje gemensamt företag, sä mänga passioner
skulle sättas 1 rörelse, så mänga Individers egenkärlek och egna äsikter
skulle komma i strid, att intet Resultat kunde vinnas, åtminstone icke nä
got, som ej vore ett visst parti’s verk. Annat är förhällandet 1 detta afseende
dä en sak discuteras endast mellan Nationister, h(oc) e<sO mellan nära liera
dc vänner, och Corpse&s votum blir dc särskildta Afdelningarnas., JjAnnat
ocksä förhällandet i förra fallet, då man genom vana, kärlek till hemmet,
gemensamma minnen och gemensamma företag bindes vid en umgänge
sk-rets laila fall stor nog för att sätta medlemmen /<deraf/ den / i beröring
mcd dc mäst olikartade Characterer dc mest stridande äsigter. Men där gör 20
den / oftare / ständiga / sammanvaron den närmare förbindelsen det lättare
att jemka dessa stnidiga äsikter och bninga dem till öfvercnsstämmclsc.
Cm man gerakt på vär tids tilldragelscr. ser man jo huru i dc Stater, hvarcst
den förlöjligade Skrå andan icke finncs, alla Institutioneraf bHst pä samma
skrå anda dela dagsländans öde, att om morgonen mcd sorl utsträck-a ving
arne för att om ahonen dö och försvinna. Derföne antaga också alla nyare
Filosofcr Corporation säsom en nödvändig mellanlänk mellan Famiillen
och Staten.

För att sä mycket säkrare hinna dertill, vore nödigt, att Nations medlcm
mar emellan funnes ett nära samband, att dc särskildta Nationerne genom 30
Deputemade stode i ständig Relation till hvarandra, och att tillfälle funnes
till bestämda ailmänna sammank-omster. säsom det enda tjenliga umgänge
för hela Corpsen.

Vidarc se vi att Nationerne genom endrägtiga pccuniaira företag Uno i
stånd att i icke ringa mon befordra Universitetets ändamäl. Afvensom den
täfian dem emeflan räder, om den också ofta antar skepnad af afund och
motvilja, icke kan vara utan nyttiga följder.

Den anda för vettenskaplig forskning och sedlig förädling hvilken härvid
är A och 0 Begynnelsen och ändan behöfver icke pätrugas, den vaknar af
sig sjeift, där en viss grad af bildning och ungdomligt sinne finnas. Cm Na-
tionsinrättningens ändamäl är det samma, som Universiteteis, och dess he
der, att så mycket som möjligt närma sig till detsamma, sä kan Nationens
heder icke vara skild från den dertill hörande Individens, och dennes skyl
dighet att arbeta för densamma pä intet sätt strida erno! hans sanna wäl;
tvärtom måste hvarje dess medlem anse det enda ordet Nations heder inne
bära ah det, som under hans vistelse vid Universitetet bör utgöra målet för
hanssträfvan. Sälundavore det ickeorätt, att säga, det Nationshedersåsom
synonymt mcd det / rätta / sediiga / borde utgöra normen för hvarje rättskaf
fens Students görande och lätande. — Men kanske har hela wärt raisone
ment warit öfverflödigt och vi hade endast behöft fästa oss vid hvad viivan- 50
ligen / gernenligen / mcd ordet afdelning förstå. Nation utgöres naturligtvis
af oss dess medlemmar. Nationens heder vili säledes säga wår heder, och
hvad som är allas wär hedem mäste äfven wara hwar och en enskilts. Att äter
Individens sanoa heder nägonsin skulle fordra ett äsidosättande af hans
skyldigheter och hans dermed oupplösligen förenade sanna wäl, wore ett
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påstående för mycket paradoxt, för att behöfva vederläggning. Och är det

så, så är det rätt, men wore det annoriunda sä vore det oniitt enligt hvad en

fordom celeber man påstått. Men tilis vi Iärt inse nägon förnuftenligarc he

tydelse af detsamma, sä lätom oss anse Nations heder säsom wärt närmaste

mål, dennas heder oupplösiigen förenad mcd Universiteteis och Universi

tetets mcd Fädernesiandets.

N. B. NationsDisciplin den bästa — Patrum liksom hela Corpsenssårande.
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118 ÖSTERBOTTNISKA AVDELNINGENS ANHÅL
LAN TILL UNI VERSJTETET23. V111832
HUA, Centralförvaftningc’ns arkiv

Magnifice Herr Rector och Riddare!
Såock
Ampiissimum Consistorium Academicum!

20 Dä vi inför Magnifice Herr Recioroch Amplissimum Consistorium Acade

micum härmedelst gä att i djupaste ödmjukhet göra en anliäulan afmindre

vaniig art, anse vi för vär första pligt att ådagalägga, det ickc en ungdomlig

öfveriiningeilerstraffvärd lättsinnighet,utanendastdenagtningvuäroskyi

dige oss sjelfve säsom menniskor och medborgare 1 ett uppiyst iand, föran

leder vårt steg; och våge vi derföre ödmjukast utbedja oss väre academiska

Fäders tälamod till afhörandc af följande framscäulning.
Genom den studerande Corpsens fördelning 1 särskildm Landsmanna

skapereiier, säsom dc numera heta. Afdelningar. underhvarsin Inspectors

och Curators närmaste faderliga ledning och med sina Membra Honoraria

30 säsom lefvande efterdömen, harvära Academiska Lagstiftares vishetkan

ske mera än genom andra disciplinära stadganden sörjt för samma Corps’s

moraliska bildning. Viii kunna en inspector och en Curator för en afdeining

af ofta mer än hundrade Mediemmar hvarken personligen eller genom vai

da kunskapare sä noga bevaka hvarje enskiid medlems oförfarna steg, att
dymedelst ali öfverträdelse af ordning och skick skuile förekommas; men

denna utväg kan ock sä mycket mindre vara af Lagstiftarcnc äsyftad, som

densamma, äfven om den någongång skulle krönas af ögonbhckiig fram

gång, dock aldrigförmärframkallaannatän en vanskehg, passivlaglydnad.

isiället förensann, urindividensegetväsende utvecklad, moralisk bildning

40 hvarifrän vördnaden för lag och rätt äroskiljaktig. Fastmer torde Inspector

och Curator mcm cgentehgen arbeta för detta stora mäi, om dc genom sitt

varma intresse för detsamma och säledes äfven för sin Afdeinings sanna

bästa, understödda af sin större erfarenhet, söka gifva den hos ungdomen

sä naturliga, sä sLarka och af egennyttiga planer och afsigier ännu icke

grumlade känsian för det sanna, riitta och ädIa en sädan väckelse och nä

ring, att det godtyckliga, det ensidiga och insk-ränkta — detta den sedhga

ordningens ogräs. hvars frö den under mängfalidiga skepnader framträdan

dc egennyttan, sär äfven vid sidan af den ädlaste pianta — quäfves i grod

den, eHer åtminstone hindras att höja sin krona emot dagens Ijus, om dc,

M) mcd ett ord, lifva en sann esprit dc Corps, vänja ungdomen att betrakta sig
säsom mediemmar af ett samhäule, af hviikct dc hafva aH sin betydeise, ali

sin heder, hvilket dc äro skyidige att visa sig värdige och för hvars anseende

hvarje mediem är pligtig att sörja. Särskildt har icke blott gammai häfd,

otan helire eni sakens natur Iiggande nödvändighet hos oss Osterbottning

ar framkallat och underhålhc en sädan äsigi af Afdeiningsskapet. Långt


