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M«dct de» S6°- Velde. 1832

Studenter fra 1827.

Äed dette Aars Studenterjubilcrum yttrede flere Deeltagere 
Onfle om en Beretning angaaende Festen som Erindringsblad 
for dem selv og som Meddelelse til de Fravcerende. Denne 
Tanke ligger i sig ncer. Under Festens Bevcrgelse er det ikke 
altid let at tilegne sig de verlende Ittringer tilfredsstillende, 
og det er et naturligt Onfle at inddrage en storre Kreds i de 
oplivede Minder, end Livets Forhold l̂ ave tilstedt at samles.

Men Modets Indhold og Farve kan ikke fuldt fremstilles. 
Overflodigt for de Ncervoerende, lidct for de Fravcerende vil 
det vcrre at berette, at Gjensynene strar flöge en Stemning an, 
som snart hcrvedes til de unge Aars hele cordiale Livlighed. 
Enkelte Foredrag kunne vel til en vis Grad gjengives som 
Puncter, hvortil Lcrserens Phantast eller Erindring kan stotte 
Billedet. Men selv disse ville paa Papiret mangle den De- 
lySning og Ramme, de forudscette; og, et Overgreb vilde det 
vcrre —  tilmed et Erempel, mod hvilket fremtidige Moder 
maatte protestere, —  hvis de Pttringer, som ganfle vare 
Oieblikkets Born og derfor meest gave Festen dens Prceg, uden 
Balg bleve afklcedte og udsendte. )̂

Imidlertid —  intet Onfle bor ved denne Leilighed vcrre 
udtalt ganfle forgsceves. Det vil ncrrmest gjcrlde gsennem



Enkeltheder at antpdc og mindes den Aand, som herffede ved 
Festen. Hvad hertil kan meddcles, skulle bisse Blade bringe 

med Hilfen til Enhver, som i Sandhed deeltager i vort 

Samfund.

Studenterne ved det hervcerende Nniversttet fra 1827 ud- 

gjorde sra Oktober 149, hvortil stden kom 1, ialt 150.
Folgende 27 ere, saavidt videS, dode i de hosfoiede Aar: 

A agaard , I .  C., 1839, praktis. Lcege i Odense. 
Baum ann, N. S., 1833, tlanll. Hieol.
B lich  er, D. C., 1638, Capellan i Kregome.
Blich er, I. ,  personel Capellan.

Boye, M . I .
Brochner, I .  M., 1837, Student.
Boegh, I.,  1649, Jnstitutbestyrer i Veile.

Co ld ing, L. W. '
D re ie r, O. C., 1636, praktis. Lcege i Logstor.
E ibe, N., 1849, Forstander for Opfostringshuset.
Egede, H. P. C., 1847, Capitain ved Smdentercorpset. 
Framcry, B. V. de
F r iis ,  C. B., 1845, Bataillonschirurg i Fredericia. 
G ab , I .  A., Capitain. Ansat under Justitsministeriet. 
Giede, H. A., 1839, Gouverneur paa Guinea-Kpsten. 
Heger, H. C ., 1845, 6ancl. piiil., Skuespiller.
Holst, M . D., 1835, eanä. Ilieol.
Holstein, H. H. E ., 1846, Poitmester i Stubbekjobing. 
Jorgensen, B., 1643, Lcege paa Langeland.

Koefoed, G. A., 1840, Assistent ved Nationalbanken. 
Lakier, W. C., 1847, personel Capellan.
M ö lle r ,  H. I. ,  1832, 8tucl. Pkeol.

P h il ip  sen, I .  C. A., 1848, Translateur og AmmanuensiS 
ved det kgl. Bibliothek.
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Nosenkilde, H. C.

Saabye, A. S.
Schlichtkrull, O. N. C., 1831, 8tuä. I'tieol. 

Scemundsson, Th., 1841, Provst i Rangarvalla paa 
Island.

Om M . H. Baggesen, P. B rendstrup, M . I .  
H agen *) og Adam Peter sen beklage vi forgsceves at 
have sogt Oplysning.

Folgende 7 ere ansatte eller have taget Ophold udenfor 
Damnark:

Arne sen, I .  L. B., Assessor. Bestindien.
H e ilbuth , E. A., const. Byfoged. Bestindien.

V ie lte , F. H. R., Danfi Minister, Kammerherre 0 *  og 
v. U. Berlin.

Blum e, L. R., Lcege. Sverrig.
M o s s in ,  I .  N. Nordamerica.

M ö lle r ,  T., Jnstitutbestprer. Norge.
Sm idth, A. I. ,  Skuespiller. Norge.

As de ovrige Studenter fra vort Aar ere:

I  Kjsbenhavn i42j:
Abildgaard , P. C., forh. Copist.
B ap , S .  A., Sproglcerer.
Berg, P. C., Lcerer ved Landcadetacademiet. 

*Blechingberg, E. C. P., Kammerraad, Departements ̂ 

secretair.
B o rge n , D., Lcerer.
Bornem ann, F. C., l.ie. )ui., Professor ved Univ. .

> Ai havc fidcn erfaret, at (.'ans. plül. Hagen opholder fig i 
Kioge.

I
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B ram  sen, L. B., Tandloege.
Bredberg, A., Fuldmoegtig under Magistraten.

Bricka, F. B. T., L.ie. med., Overloege, k ?

« B u ll,  C. L., Copist under Postvcrsnet.
«Christensen, I .  T., Fuldmoegtig under Finantsministeriet. 
Faber, P. C. F., Inspekteur, Justermester, const. Direc- 

teur for den electromagnetiste Telegraphlinie. k /  
Gern er, A., Bataillonschirurg.

G leer up, A. H., esnd. plnl.

«Gundorph, H., Underbibliothekar ved Universitctsbibl. 
G un log  sen, S., Kammerraad.

Hansen, H. C., 6rmd. pkil., ansat i Krigsministeriet. 

«Heiberg, S .  I.,  Proest ved Dovstummcinstitutet. k. 
H esse lberg, D. S., e-md M l .

Holck, H. L., Greve, Overauditeur, k."
Holm , A. C., 6snd. jur.

«Hornemann, C. I .  E., vr. med. Overlcege, k ?  
«Jessen, F. C., Overpostmester. k ?

K ram er, L. A., Cancelliraad, Overretsassessor. 

«Kroyer, L. T., Sprogloerer.

«Martensen, H. 4?., vr. lkeol., Prof, ved Nniv., Hof- 
prcrdikant. k.*

«Melchior, H. E., Institutbestyrer.
M icha elfen, G. B., Kammerjuiiker, Regnstabsfsrer. 

« M ö lle r, C. I. ,  6snd. tkeol., Capitain. k.

« M ö lle r ,  L. B., Politiassistent.

«NyHolm, S .  F. C., Landsoverretssagforer.

«N o rgaard , E. A., Jnspect. ved Rosenborg Brond-Anstalt. 
«Pa lud an, H., Catechet. .

« P au lli,  I .  H., vr. tkeolox., Hof- og Slotsprcest. k.» 
Po  ul sen, E., P., 6and. tkeolox.

«Rottbol, F. V., Äodseier.
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*Raven, E., Succentor.
R a v n , C. G., 6and. jur.

*Schwartzkopff, C. A., Fuldmcrgtig ved Enkekassen. 
*Sm ith , M . W. C., Sagfsrerfuldmcegtig. 
Som m erfe ldt, L. N., Loerer.

*Stützer, I .  F. C., Overlcrge.

S M a n d  118):
*D an g, I .  H., Overloerer. Soroe.

*Brodersen, I .  P. B., Vcege. Skiby.

Busch, I. ,  Proprietair. Soebygaard.
*Feilberg, W. F., Loege. Amager.
F rey , B. M., Degn og Kirkesanger. Hagested pr. Holbek. 
Gedde, O. F., Proprietair. Biborggaard pr. Ringsted. 
Hansen, M . P., Prcest. Odden.

*H undrop , F. E., Overloerer. Roeskilde.

Jensen, C. L., Proest. Aarby.
*M eyer, F. C., Forpagter. Spanagergaard.
* M s l le r ,  C. A., Regien,igsraad. Helsingor.
Poulsen, W. B., Prcest. Rorup og Glim. 

Q u istga a rd , I .  M., Byfoged. Kallundborg.
*Rohde, P. F., Overlcrge ved Öresunds Hospital. Hel- 

singsr.
R o g in d , P. C., Proest. Rorby.
Rönne, M. C., Proest. Tsmmerup.
Th e ill, A. N. A., Proprietair. Langebeksgaard. 

* S s tru p ,  I.,  Prcest. KLrke.Hyllinge. '

Pornholm 13):
Bentzen, H. C., Prcest. Nyker.
Bo lb roe , C. A., Prcest. Pedersker.
B ru n n , H. G., Proest. Vsterlarsker.



6

/ M e r  11):
M artensen, G. V., Skolelcerer.

/yen og Taasmge 17):
Erreboe, I .  L., Lcege. Faaborg.
H e il mann, I .  E., Proest. Bierreby.
Hofmann, O. M., Proest. Lunde.

*M a u , I .  C. E. T., Proest, Rigsdagsmand. Skielderup. 
O rt  mann, C. C. W., Lcege. Faaborg.

"Petersen, F. I .  K . , Cancellisecretair, Herredsfogcd i 

Kjerge og Aasum.
Sch lege l, C.F., Iustitsraad, Stiftskasserer. tt. Odense.

Langelaad (1):
W ilh jc lm , Fr., Proest. Snode.

Iylland 136):
A agaard , L. 3-, Proest. Bellinge.
B e rg ,  2l. H., Proest. Hem og Sem.
Berg, A. M., Proprietair. Skikkild pr. Holstebro. 
Bloedel, L., Proest. Nustrup.
Bonnesen, C. B., Proest. Idom.

*D ah l, T. C-, Overretssagf., Godseier, RigsdagSm. k. 
D am tie r, I .  R., L.ie. tbeol., Provst. Kiettrup. 
Folsach, F., I. ,  Kammerjunker, Godseier.
Gad, T., N., psst. emei. Herslev.
Gesner, I .  E. S., Organist, Skolelorrer. Hj-rring. 
Harboe, F. C. C., Proest. Fialtring.
Holm , I .  B., Postmester. Skive.

Holm , R., H., Proest. Rogen.

3acobsen, C. S., Proest. Mou.
Ie r m iin ,  O. Lorrer. Haderup.

Jorge  nsen, I .  F., Proest. Mpgind.



Kemp, C. E., Priest og Seminarieforstander. Jellinge. 
*K ie ler, H. F. F., Catechet. Skanberborg.

Larsen, L. P., Catechet. Randers.

Lehmann, P  M . O, Amtmand, Rigsdagsmand.
Lund, C. C., Prcest. Understed.
Lund, P., Overlcrge. Aalborg.

M arcussen , W. I .  A., Overlcege. Kolding.
M ö lle r ,  C. C. W., forh. Person. Capt. !i. l. Lsnborg. 
M ü lle r ,  B. Pa lu d an , Priest. Beder.
Morch, B. H., Overloerer. Randers.

Nielsen, F., Professor, l̂ . Uioo!. Lyngby Seminarium. 
O l'iv a r iu s ,  M . C., Proest. Mano.
O lsen , N., Proest. Gudum.

Rosenkrantz, F. I. ,  Baron. Balstov.
Rosenkrantz, H. H., Baron. Rosenholm.
Schsnau, U. P. S., Priest. Ulstrup.

Sparrevohn , I .  P., Proest. Sneum.
"Sv e is tru p , P., Prcest. Hoyen.
Tobiesen, C. L., Provst. Thdrstrup.

Tryde , H. K., Prcest. Norre Sundby.

Slcsvig <4j:
G raae , G. F. A., Proest i Flensborg.
Hansen. I .  L. V., Prcest i Hammelev.
Kicer, C. C., Krigsassessor.
Ley, C. S., ('.snä. pliilos. Troiborg.

Til de Jubilarer i Danmark og Slesvig, hvis Adresser 

saaledes vare os bekjendte,*) udgik under Ute Oktober en af 

D ah l, Gundorph, Jessen og Nyholm  undertegnet An-
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modning om at modes Tirsdagen d. 26de Oktober Kl. 4 
paa Skydebanen til en Mindefest for Studenterdagene.

Paa bemeldte Dag og Sted samledes derefter de 34, 

hvis Navne ovenfor ere betegnede ved *. De Nulevende af 
Professorerne ved vor srtium, dHrr. Conferentsraad W er- 

lau ff, Etatsraad Petersen, Professor Clausen og 
Etatsraad M a d v  Lg, beoerede Festen ved efter Jndbydelse 

at bivaane den. Indmeldte, men forhindrede fta at mode 
vare Bornem ann, Bram sen  og Lehmann. Mange 
havde Ikriftligt sendt deres Hilfen og forvisset os om, at de, 
stjondt bundne ved LivetS Sysler, i Sind og Tanke deeltoge 
i Modet.

Efterat Selstabet var samlet og alt faa Dieblikke havde 

fort os tilbage i vore Ungdoms Stemningcr for og med Hin
anden, begyndte Maaltidet i Sälen, hvor Dannebrogsflag, 
Festons af Gront og Candelabrer dannede Baggrund og Ramme 
for Minervabilledet og for Pjedestaler med Duster af Köngen 

og af beromte Moend i Didenftab og Kunst.*)
Nyho lm  overtog Dirigentposten. Ester folgende Sang, 

hvormed H. C. Andersen havde havt den Godhed at for- 
syne os:

M el: »Der er et Land, detS Sted er hoit mod Norden.- 
Der er et Baand, det os til Festen kalder,
Et Marke, det öS til Hinanden drog,
En Lpst til at, endnu i ManddomS Aldcr.
Slaae op Studenterlivets Mindebog.

Ei sandt, Studenter fra det samme Aar!

") Ln Deel af Billcderne vare os velvilligt ovcrladte af Professor 
Bissen. Flagene havdeSsetaten havt denForckommenhedatlaane

Denncr -. (Za! vor Gudinde var altid stolt og trog ved athavr 
det danste Flag i Rhggeii).
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Bar Didne til saa mangen munter Stund.
B i stiltes ad, saa vidtom blev vi flotted',
Saa langt omkring, som Rigets Groendse gaaer,

B i er' Studenter et og samme Aar!

hilsede D irigen ten  de Modte:
„Mine Herrer! Det er mig en Glcede hcrved at byde 

Dem alle ret hjertelig velkommne! Del havde Man ventet 

at see vort Msde noget talrigere besogt; men da saa Mange 
fra vort Aar ere bortgangne for aldrig at vende tilbage, og 

saa Mange opholde sig fjernt fra Hovedstaden, troer jeg dog 
i Antallet af de Tilstedevoerende at kunne see Beviis paa en 

varm Interesse for de Minder, der have samlet os.
Det er nu 25 Aar, siden vi modtcs vcd Indgangen til 

det gamle Minervas Tempel for som academiffe Borgere at 
crholde Abgang til den Helligdom, bvorefter vi saa loenge 
havde higet. V i vare dengang fulde af Ungdomsmod, havde 
afkastet Ledebaandet og hengave os med Frihedens Begeistring 

hver efter sin til Dyrkningen af Videnskabernes forstsel- 
lige Grcne. V i ere nu vistnok i flere Henseender forandrede; 
men alle see vi med Gloede tilbage paa hiin lykkelige Ung- 

domstid, fuld af Kraft, Haab og Gloede. V i ville onste, at 
disse Minder aldrig ville falme for os, men til vor hoie Äl- 

der staae friste og lyfendc for vorc Blik. Dcttc Mode, haabe
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vi, fial tjene til at styrke og opfrifie Minderne. Tor feg 

bede Dem at komme et Mindebceger for det lykkelige RuS- 

aar 1827!"
Bed den forste Champagne udbragte D a h l Kongenö Skaal:
„Naar Danste Mcend samles i festligt Lag, er der en 

Skaal, der aldrig bpdeS uden med Jubel at mvdtages: De, 

mine Herrer! vide Alle, at det er Skaalen for LandetS op- 
hoiede Konge. For den Konge, der med Gloede hilste Fri- 
hedens Morgensoel og gav det Folk, der ogsaa fluttede sig 
om Ham mod Bold og Opror, den fulde politiste Borgcrret. 
For den Konge, der, hvad der under de senere forandrede 
politiste Forhold ikke er mindre, selv er den unge Friheds 
varmeste Ben og Bestytter. For den Konge, der indtil sine 
DageS Ende vil vedblive at v«re dette, og derfor ogsaa vil 
modtage en Konges stjonneste Lon. For denne Konge, mine 
Herrer! opfordrer feg Dem til at tomme et Glas, idet vi 
udbringe „Lcenge leve Kong Frederik den Syvende!"

Skaalen for Professorerne indlededes ved folgende, dog 
ikke specielt til denne Skaal forfattet Vife af en ^udil. k. s. 

(Bort Aars Studcnterhold var, saavidt vides, ikke begavet 
med Pveter, undtagen En, som havde Forfald):

Heelt rlgt den gpldne Aare flsd. 
hvor vi tilsammen hosted, 
og speiled sig i DruenS Glsd
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Da deckte hver mcd Broderhaand 
fit Fund alt med fin Noeste; 
da rakte Friheds, Sandheds Aand 
os Borgerbrev og Foeste.

kidt Taage om dens JSse, —  
den spreder Modets Trpllemagt 
og Mindets So l tilvisse.

Saa stak den atter ungdomssund

tbi tsinme vi af HjertenS Grund 
et Borger til denS Wre 
End toere vi paa Skatten jo,

og Landen smiler venligt, fro 
til Jubilar-Studenter.

Derester takte (efter Anmodning) P a u l l i  under Accla- 

mation:

„En Student er en Mand, son, baade har Indfigter og 

Udfigter. Denne Definition gjor ingenlunde Fordring paa 
at viere udtommende, men feg beder Dem toenke Dem de 25 
Aar tilbage i Deres Liv, og De vil vist finde Noget den, 
som De vedkfender Dem. Efter 25 Aars Forlob er imid- 
lertid en Deel af Indfigterne gaaet i Glcmmebogen, og en 

Deel af Udfigterne er bleven til ingen Ting. 1!ad os dersor 

holde os til det, fom har bestaaet Tidens Prove. Og der 
var een Udfigt, som aabnedes os i Studenterdagene og een 

Indsigt, som vi dengang vandt, der siden ikke har svigtet os. 

Jeg mener Udfigten mod Aandens Verden, feg mener Inb- 

figten i den Frigforclse og Bestyrkclse for Sind og Tanke, 

som der er at finde. Enhver, ''om tog denne Binding mcd



sig fra Studenteraarene, vil noevne den som sit Livs störe 

Gode, og Han vil ikke glemme de Moend, som veiledte Ham 

dcrtil.
Det vcere mig her tilladt at henvende Ordet til Dem, 

vore hsitoercde academifte Leerere, som vi ved denne festlige 
Anledning have den Gl«de at see iblandt os. Det var vist- 
110k ikke med ublandede Folelser, at vi for 25 Aar siden havdc 
den 8Ere forste Gang at sidde tilbords med Dem. Men her 
ved dette Bord mode vi Dem i erkjendtlig Folelse af, hvad 
vi stylde Dem, og den Tat, vi bringe vore akademiste Leerere, 
fordi det, vi toge med fra hine Dage, var noget Mere og 
Bedre, end hvad vi brugte ved Eramensbordet, denne vor 
Tak bede vi Dem at modtage.

Dette GlaS tomme Studenterne fra 1827 for deres aca- 

deiniffe Leerere!"
Etatsraad M a d v ig  modtog Skaalen paa vore acade- 

miste LoerereS Vegne, „da Al-stiarum sclio tilkom Ham som 
den yngste"; Han udforte denne paa sin soedvanlige hsertelige 

og joviale Maape og udbragte en Skaal for Studenterne 

fra 1627.
Ie sSe n : „M . Hrr.! Det Hörer, antager jeg, til vor 

Bedteegt idag at veie Ordet og Evnen paa gsenlevet UngdomS 
og Brodcrstabs lette Voegt. Kun under denne Forudscetning 
vover jeg at bede om Ordet, for pism88iine at sore DereS 

Tanke dort, dog ikke fra von Samfund, kun fra detS syn- 

lige Realiteter, idet jeg foreflaaer en Skaal for vore fra- 
veerende Deeltagere, Dem, med hvem vi modeS i Tanken.

Fraveerende for öS vilde kun de voere, som ikke v il de 
modcS med os, men fornoegtede den Idee, der har samlet 
vor Kreds, —  dog af dem er der vistnok faa eller ingen.

Men de Dode? Det er et vanffeligt Sporgsmaal, m. H ! 
som jeg overlader til Theologerne. Kun det vccd jeg, at
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de bevare en venlig Plads i Mindct fta vor Ungdomstid, og 
at saaledes ogsaa de ere med os i denne Time.

Der ere dernoest Nogle, hvis Bei har fort dem fsernt 

til fremmed Land, og nogle Faa, som saaledes have forputtet 
dem, at selv Postvcesenet er blevet deres Blindebuk. Dog 

troer jeg vist, at ogsaa uden Hilsenen fra os vil det 25 Aars 
Minde banke paa deres Dor og finde den aaben.

Nu de Fundne! Der er nu vor veloervcerdige Droder; 
—  Han fkal vogte Hjorden, og inde i Studcrekammeret ligger 
det saa tykt med alle Slags Vcesener, som Han allesammen 
skal passe paa: derfor elfter Han fin Frakke, men Hader fin 
Kavai! Men —  nu sidder Han i Loenestolen, med et Doufin 
Rollinger omkring fig; paa de kette Skyer fra Piben svoeve 
gamle Minder frem; og alt som Han fortceller om hine livs- 
frifte, lykkelige Dage (da vi havde faelleds Bloekhuus), iler 
Hans Tanke og Lcengsel til os: —  ja, m. H., Han kom ikke, 

men Han er med os, Han er her! —  Der er fremde
res Han, som nys sendte os de deilige gyldne Ar, —  

Han, der fcerdes paa Danmarks Landvei til Noes og Magt: 
idag fial Han tcerfle, imorgen fial Han saae, og det er 

so ikke Hans Skyld, at Fader staaer til Restance med Luft- 

balloner. Men —  nu kommer Han ind (Han var just ude 
at see til saadan en nydelig lille Qvie af den guenonfte 
Sloegt), nu kommer Han ind til sin rodmossede Biv, soetter 
fig ved Bordet; „see nu," siger Han, „nu sidde de og 

dritte derinde, de Gamle! —  hvem der var med!" —  og 

Han er med, m. H., Han er hos os! Han er her! —  Der 
er den dybe T v iv le r ;  Han er i Ideens Magt, men Han specu- 
lerer paa Begrebsbestemmelscn, til Champagne« er drukken: 

imorgen vil Han erkjende, at Han igrunden idag var med 
os; —  Og der er vor velbaarne Broder paa Thinge, der 
lirker ved en Synders Nei og lister Ham ind paa Sandheds



14

Bei; —  ogderer Han, som hjoelper os enten op eller ned, 

naar det kniber (Han er just ude at siaffe en ubehjcelpsom 
lille Rus ind i Verden), —  og der er mange flere af Vore, 

hvem Livet binder, hver til Hans Arne. Men —  i Hvilens 

Stund drager Tanken hid og qvceges med vor af Mindernes 
Nectar.'

Saaledes, m. H., vidne —  st«rkere end mine Lrd —  
deres Breve: de ere fulde af Hilsener til os Alle, fulde af 
Vidnesbyrd om, at vore Frav«rende ere med os n u, saavist 
som de vare med os, da vi forste Gang traadte ind i et 

hoiere Samfund end Skolens og Hjemmets, ind til Aandens 
Frihed og Selvstcrndighed, og samledes under Vingerne af 
den Drn, som „coelestew ailspieit lueem". —  En Skaal da 
for dem, hvis Tanke idag modes med vor!"

Disse fire Skaaler kunne betragtes som Indledning eller 

forste Kapitel. —  I  den frie, beaandede Stemning veg de 

25 Aars Forvandling hvert Dieblik mere, og sporedes endnu 
et Anstrog deraf om Bordet, forsvandt det under folgende af 

Brayo'er ledsagede Skaal af M artensen:
„Idet vi holde denne Studcnterfest i Forening med Mcrnd, 

hvilke vi Alle med Gloede mindes som vore academifle Leerere, 
er der vistnok rigelig Anlcdning til, at man ogsaa udbringcr 
Skaaler for det rette Studentersind. To Ting höre efter 
min Mening til det rette Studentersind. Til det rette Stu
dentersind Hörer for det Forste at kunne flaae sig los fra Alt, 
hvad der er mere beflcrgtet med Livets Prosa end med dets 
Poesie. Til det rette Studentersind Hörer for det Andet at 

kunne ssette sig fast i Principerne, sin Gjerning, sin Trostab, 
sin Kjoerlighed. Vi, mine «rede Samtidige og Medjubilarer, 
maae nu efter 25 Aars Forlob antages at v«re faste. V i ere 
faste i vore Birkekredse, vore Embedsstillinger, naturligviis 
ogsaa i vore Principer. Men jo fastere man bliver i alt



dette, jo mere man bliver Jubilar, desto vigtigere bliver det 

ikke at forsomme den anden Side af Sagen, ikke forsomme at 
uddanne den Kunst at kunne flaae sig los fra Alt, hvad der 
i Aarenes Lob vil g/ore Menneskene alt for faste og ubevcege- 
lige, for Alt, hvad der vil rove det lette Sind og de vide 

Ndsigter, stoekke Aandens Vinger. Derfor vil jeg tillade mig 
der at opfriske Erindringen om en vigtig practist Desciplln 
fra Studenterdagene, idet jeg udbringer en Skaal for den 
Kunst til rette Tid og Sted at kunne slaae sig los."

Bemoerkninger, Taler, Skaaler i storre og mindre Grup

pet verlebe nu i broget Moengde. Aanden og Zndtrykket til- 
horte Modet. Kun folgende kan optegnes i dets Historie.

Jessen: ,^M.Hrr..' Et Blik paa vor meget bcsungne slms 
mute, vil sige Enhver, at hun ikke noieo med som andre flinke 
Koner at bringe 1 ä 2 Drenge om Aaret til Verden, meu 

scedvanligt fljenker den et halvandet Hundrede Stykker ad 
Gangen —  allesammen gode Hoveder (naturligviis!) ligesom 
deres Dedstcfader, ligesom Han oplagte til Skjemt, Elffov og 

Gemytlighed, men frpgtelige, naar de lyne! —  Nu nyligt er 

Flotten jo igjen forsget med en god Portion. Lad os som 
de oeldre Sonner af Huset Hilfe disse vore smaa Bredre vel- 
komnc. De ville blive forfljellige fra os, thi deres Fobsclö- 
ftjernc er oprunden i eu anden Tid: fine Kjenderc stulle kunne 
smagc paa Bin af samme Nod fra hvilket Aar den stammer. 
Men Familieligheden, det egne Proeg ville de bevare foelleds 
med os; engang stulle de maastee indtage vore Pladse. Lad 
os da onste dem, at de maae blive ret nogle dpgtige Herrcr 

i Aandens Rige, kräftige til at fore det vidt ud i Livet! Lad 

os med et Ord onste dem Held og Lpkkc til al deres Gjer- 

ning! En Skaal for vore nye Brodre!" .
Etatsraad Pctersen tog heraf Anledniug til at be-
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mcrrke, at da den hidtilvcrrende exswen srlium ved Lov er 

bestemt til for Fremtiden at bortfalde, ville Studenterne fra 
iaar vcere de sidste, der havde Udsigt til et Iubilcrum som 

dette. Han vilde da sporge Etatsraüd Madvig, som nu i 

Fryd og Gammen deeltog i Dagens Munterhed, men under 
hvis Ministerium Loven er udkommen, om itte Samvittig- 

heden rorte sig i Ham ved at tcrnke paa, hvad der vel ikke lige- 
frem stod i Loven, men dog er at lcese mellem dens Linier, 
at 1877 vil vcere det sidste Aar, hvori en Fest som den, vi 

idag feire, kan afholdes.
Etatsraad Madvig erklcerede, at Han ikke moerkede til 

nogen Rorelse af Samvittigheden i denne Henseende og meente, 
at det gamle Trce, naar det var udlevet, 'her som overalt 

maatte vize Pladsen for et nyt.
Denne lille Episode, hvorover der hvilede en Humor, 

som desvcerre ikke kan gjengives, satte en Strom af Munter
hed i Bevcrgelse, hvori Dirigenten omsider bjergede Ordet, 

som Han gav til
Gundorph: „M. H. Det synes, at der er opkom- 

men lidt Uenighed mellem vore academiste Leerere, og at det 
er de yngste eller endog ufodte Studenter, som have givet 
Anledning dertil. Jeg stal tilladc mig at veode Opmcerksom- 
heden dort fra disfe og lede den hen til de gamle eller celdste 
Studenter, for bvilke vi i denne Kreds havc cn vcrrdig Re- 
prcesentant i Universitetets Senior. Det er til saadannc 
Mcend, vi stulle see op med Akrbodighed og Taknemlighed, 
naar baade den unge og den celdre Student hos dem finde 
ikke alene dyb Lcerdom og Kundstab, men ogsaa en stedse 
aaben Velvillie og Hjertelighed. Jeg foler mig soerlig opfor- 
dret til at erkjcnbe dette, fordi jeg i de hyppige Beroringer, 
hvori Forholdene have bragt mig til denne Mand, ikke blot 
har fundet den samme sikkre og kundstabörige Veiledning,
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men ogsaa den samme velvillige og hjlertelige Jmodekom- 
men, som jeg i omtrent Halvdelen af de Aar, hvis Minde 
samler öS her Lasten, dagligen har modt hos en anden af 
vore hoitcerede Gjester, —  hos Ham, hvis Samvittighed for lidt 
stden ikke vilde rores. Og <eg er sikker paa at finde Enighed 
hos alle mine Herrer, naar feg beder Dem at tomme Deres 
Glas for den «ldste hertilstedevcerende Student, for Universitetets 
Senior, den ligesaa humane og velvillige som kundstabsrige 
og loerde Conferentsraad Werlauff."

Folgende os af P. R. overladte Sang flog ganfle ind i 
Stemningen:

Thi StudiegaardenS Politi 
O s havde meddeelt PaS til fri 
CommerS og N«ringsdrift udi

Af evigt Jndhold fpldtes,
MenS Fremtids dunkle Perspectiv 
Af Haabets So l forgpldteS;
Da Var det forst, at Tanken flog

Da lod Studenteraanden op 
OS fin fidele Derden,
Hvor trpgt vi fra JdeenS Top 
Saae ned paa Smaafolks Fcerden;
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Med mangcfold Forandring:
Een glemte sagtens Saed' og Skik,
Og Een har endt fin Bandring;
Een boer i Vst og Een i Best,
Een blev til Degn og Een til Praest.
Og her er kun en kille Rest 
Af S p v  og Todes") Rnsser.

Og dog kan Afstand eller Tid 
Ei Aandens Magt beseirc;
Thi det dar den, der drcv öS hid,

Er unge, krpc og gladc!

Derefter talte Professor C lausen:
„Den forste Sang, som her blev afsungen, fluttede med 

et Dnste: „Held Sammenholdet"!" Ieg vil tillade mig her 
til at knytte en Skaal. —  Det er en fcrlleds Tanke, et fcel- 
leds Minde, som har samlet dcnne Kreds, har bragt Mcrnd 
fra forfijellige Egne, i forskjellige Stillinger til at overvindc 
flere eller foerre Vansteligheder, rydde storre eller mindre 
Hindringer af Veien, for at kunne flutte sig tilsammen paa 
denne Dag. Og vi have Hort det bevidnet, hvor velgsorendc 
ogsaa her Sammenflutningen har virket, idet den Eues Erin- 
dring kommer den Andens til Hsoelp, og saamange Livsbillcder 
faae Fristhed og Form ved den gjensidige Meddelelse. Der 
er ikke blot noget Smukt og Frydeligt ved en saadan Sämling; 
men der synes mig ogsaa den at ligge noget Lösende og 
Trostende. Thi, naar en foelleds Interesse, som dog har sin 
Grund i ydre Forhold af forbigaaende og tilfceldig Art, saa- 
ledcs formaaer at holde og drage Moend til forenende Sam-
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fund, tor vi ikke da flutte, at Jnteresser af poiere og dybere 
Natur, naar Talen bliver om dem, ville pave lignende Virk- 
ning! Bel veed jeg, hvad der kan indvendes: at det just 
er den Interesse, der berorer det Udvortes og mindre VLg- 
tige, der lettest bringer Forening og Sammenflutning tilveie, 
medens det, der griber dybere ind, ogsaa fremkalder den hele 
Forstjellighed i Anfluelse og Grundsoetninger og aandelig Ret- 
ning, der tjener til at adstille og oplose istedetfor at forbinde. 
Men for Moend, der ere udsprungne af samme Rod, ere ved 
Naturen knyttedc til samme Land og Sprog og Historie, maa 
der dog gives Punkter, hvor alle Forskjelligheder vige tilbage, 
gaae op i en poiere Eenped. Det er til disse foelleds Jn
teresser, jeg seer Pen, idet jeg udtaler det Haab: at, naar 
Foedrelandet kalder til Forsvar for de foelleds Voder —  kal- 
der, ikke blot i Krig, men ogsaa i Fred — , danske Moend 
da, hvorsomhelst de findes adspredte i Landet, maae finde sig 
tilsammen, maae flutte sig sammen som eet Broderflab, for at 
stotte og styrke hverandre til at staae fast. Altsaa, mine Her- 
rer! en Skaal „for Sammenholdet", for Sammenflutning og 
Samvirken af danske Moend i Foedrelandets Tjeneste!"

Selflabets Amen pertil var et fleerfoldigt sungen Hurra, 
som lydt udtalte, at ogsaa denne Skaal pavde berort den 
foelleds Tanke, der samlede os.

Loeseren maa undflylde, at Cpronologien i disse Opteg- 
nelser, alt som Tiden rykker frem, bliver uflkker: det eneste 
Likkre ved Gilbet blev efterhaanden Munterpeden i alle For- 
toninger, som ere Studenteraanden egne. Ogsaa maa „om- 
trent", der overpovedet underforstaaes i Fortoellingen, isoer 
erindreS i det Folgende.

En Anmodning til Hornemann om at udbringe en 
Skaal, opfyldte pan saaledes:

„Mine Herrer! Det vil udentvivl voere dem bekjendt, at
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der for flere Aar siden levede en Skuespiller her i Kjoben- 
havn, som havde det Uheld en Asten, da Han spillede Bistop- 
pens Rolle i Arel og Balborz, at gaae ud af sin Rolle paa 
det Sted, hvor Han adstiller de Elffende, idet Han nemlig 
istcdetfor at sige: „men jeg vil bringe cn anden Lov i Er- 
indring" kom til at sige: „men jeg vil bringe en anden Sk a a l 
i Erindring" —  (Nogle sige endog, at Han har sagt: „men 
jeg vil tage mig den Frihed, at" o. s. v.> Denne Historie 
faldt mig ind, da jeg toenkte over Jndledningen til min Skaal. 
Jeg vil nemlig ogsaa tage mig den Frihed at bringe en Lov 
i Erindring, for deraf at tage Anledning til at bringe en 
Skaal i Erindring, og det gaaer mig derfor noesten ligesom 
Skuespilleren, —  kun omvendt; —  det vil sige: igrunden 
gaaer det mig ikke ligesom Skuespilleren; men det er nu det 
samme. —  Det var altsaa Loven, jeg fiulde bringe i Erin
dring. Denne er forst offentliggjort i den npeste Tid i Frankrig, 
hvor cn Maire (hvad De vil have seet af Aviserne) har bc- 
kjendtgjort: at Keiserdsmmet meget godt lod sig forene med 
Republikken, ja, at Han endog havde udfundet, at det var en 
Lov: at Keiserdsmmet nodvendigen maatte komme som et 
Supplement til Republikken.

Dette er udentvivl rigtigt; men jeg siger atter her: kun 
omvendt; det vil sige, Loven er, at Keiserdsmmet maa gaae 
forud for Republikken; og jeg tager vort eget Skole- og 
Studenterliv t»l Erempel. Thi det er dog vist, at dersom vi 
i Skolen ikke havde staaet under et godt keiserligt Regimente, 
og saaledes vare blevne godt optugtedc, saa varc vi neppe 
blevne saa godc Borgcre i den academifte Republik som vi 
forhaabentligen have veerct. B i tor derfor ikke glemme, hvem 
vi ffplde dette, men Lrikke cn Skaal for vore fordum s 
Kciscrc, sor vore Nectorcr og Leerere!"
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" Et fuldt Ja af Alle udtalte den Venlighed, hvormed En- 
hver erindrede sine fordums Lcerere.

S v e is t ru p  bemcerkede, at den Gjerning, som vistnok 
har spredt Studenterne fta 1627 videst ud over Landet, er 
Proesternes, Sjcelesorgernes: naar da denne Dag havde sam» 
let nogle af disse fra Landets forstjellige Egne paa dette Sted, 
forekom det Hain at inaatte vcere en naturlig Trang for dem, 
det var idetmindste en Hjertetrang for Ham, at ndtale deres 
Tak og Erkjendtlighed for Dem, som scerligt have vceret 
deres academifte Lcerere: Han foreflog da navnlig for Pro
fessor C lausen en Skaal, som naturligviis modte alminde- 
ligt Bifald.

Hornemann:
„Man har anmodet mig om at udbringe endnu en Skaal" 

(Stemmer: Ja! Ja!) „og jeg gjor det med Glcede, da jeg 
veed, at den Erindring, som knptter sig til det Bceger, jeg 
nu vil opfordre Dem til at tomme, ikke kan andet end op- 

fylbe Alle med Glcede og Stolthed. Jeg tcenker paa vort 
Fodelands sidste Kamp og paa Alle dem, der saa villigen nd- 
oste deres Blöd for vor retfcerdige Sag. Ogsaa vort Aar 
stillede Frivillige i de Kcrmpendes Rcekker, og i vor Midte 
her ved Bordet findes En, hvis Blöd jeg har seet flyde, da 
Han indbragtcs paa Augustenborg Lazareth med et alvorligt 
Skudsaar, som Han havde faaet r den hidsige Fcegtning ved 
Adsbol i Foraaret 1649. Jeg mener, at Han vel fortjener, 
at vi drikkc Hans Skaal, og jeg beder dem derfor tomme et 

Glas for Capt. Christen Möller."
Sclskabct fluttcdc denne S kaal ved at istemme „den tap- 

Pre Landsoldat" og et harmonist Hnrra.
V i vare nu mod Enden af Maaltidet. Nogle Sange 

af Etudenterforcningcns Viseboger bleve afsungne, men Stem« 
ningcn lrccvede en stcrekere Hnga. I  det inuntrc Nore, som

benr.ee
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gyngede gjennem Sälen, dykkede endnu hist vg her Skaaler 
op, deriblandt en af Hornem ann (paa Thema af 2 V. 1 
L. i Jubl. Bise). V st ru p  takkede Bisernes Forfattere: „Der 

var engang en Mand, som sagde

«Wer nicht liebt Wein, Weiber und Gesang.
Er bleibt ein Tbor sein Leben lang«:

at vi nu ikke käste Brag paa Vinen, derom vidncr Bor
det og den muntre Stemning, der herster iblandt os, men da 
Festen ogsaa er forstjonnet ved Sange, vil jeg tillade mig at 
udbringe en Skaal for Sangenes Forfattere, som saa ünukt 
have udtalt, hvad der rorer sig hoS os ved denne Leilighed, 
idet jeg scerlig foler mig opfordret hertil, fordi en af Forfae« 
lerne er tilstede iblandt os, vel uncevnt, men ikke ganste ukjendt. 

Derfor en Skaal for Sangenes Forfattere, med Tak for hvad de 
qvad". — M a u :  „Det künde vel syneS noget dristigt af mig at 
trcrde frem og tage Ordet, efterat saa mange Talere have 
yttret sig, hvis tiltrcekkende Foredrag ere blevne horte tildeels 
med stör Deeltagelse og spcendt Opmoerksomhed. Jeg stal 
imidlertid ikke undlade at folge den Opfordring, som er ud- 
gaaet til mig navnlig fra min kjoere Ben og Sidemand (F. 
K. Petersen), om ogsaa at sige et litte Ord i dettc gemytlige 
Brodcrlav, idet jeg haaber at kunne fore mig den gamle 
Sandhed til Nytte: at hvad der kommer fra Hjertet, det gaaer 
ogsaa til Hjertet. V i horte i een af de Sange, hvis Toner 
have lpdt iblandt os, at de 25 Aar have frembragt Foran- 
dring, og derom ere vi vel enige; ja, jeg stulde troe, at 
Alle i storre etter mindre Grad bcrre dens Tegn og Mcerker. 
Hos Nogle af os er det iscer Forandringernc oventil, 
som komme tilspne, idet vi nu gaae med staldct Jsse, medenö 
for 25 Aar sidcn de lpse Bokker og den stcerke Haarvcrrt vid- 
nedc om Ungdommens Kraft og Fplde. Hos Nogle derimod 
mcerkes iscer Forandringen  nedentil, idet vi nu flride



adstadigere frem, imedens vi for 25 Aar siden iledc i let og 
hastigt l?ob til Ungdommens Glcede etter med Bogen under 
Armen mod vort foresatte Maal. Men een Ting er der dog, 
mine Brodrc, som ei er bleven forandret, siden vi samledes 
med hverandre Aar 1627 i den gamle Studiegaard; og det 
er Kjoerligheden! hvilken da? —  Kjcerligheden til vor 
foelleds Moder, som os har fodt og baaret, og som ind- 
fluttede os i sin moderlige Favn, da vi endnu ikke künde 
fremstamme hendes Navn, Kjoerligheden t il vort dyre- 
dare Foedreland. Denne Kjcerlighed broendte i vort 
Bryit, da vi saae vor Moder betroengt i Farens Stund, 
i Provelsens Dage, da vi efter sättig Evne og Leilighed toge 
Deel i Bestroebelserne for at udrivc hende af Fjcndens Bold, 
og dens ?̂ue skal aldrig ndflukkes, saalcengc s- jertet flaaer, om 
vi end maae sige: tempois mulantui, et nos mulsmni- eum 

iis. Og jcg tor vel sige, at det er i Folelsen af denne varme 
Foedrelandskjcerlighed, vi ere samlede i denne Aftenstund, og 
at denne Kioerlighed ogsaa har fundet sit Udtryk i den Oinhu, 
hvormed Bestyrerne af denne venlige Mindefest have ordnet 
Alt saaledes, at vi kunne vcere her tilstede med Gloedc og 

Tilfredshed. Idet feg derfor onfler og haaber, at Kioerlig- 
heden t il Danm ark  og A lt, hvad dansk er, stcdse 
maa bygge og boe iblandt os og voere en lebende Tanke og 
styrkende Folelse under Alt, hvad vi tage os for hver i sin 
Krebs, opfordrer feg Dem, mine Benner, til med mig at 
bringe Fcstens Bestyrere vor h jertclige  Tat, fordi 
de have indbudet os til at samles her og givet os Leilighed 
til ved denne Sammenkomst at opfriste NngdommenS glade 
Minder. Mindefestens Bestyrere Leve!" —  Der spurgtes, 

om da Ingen vilde udbringe Damernes Skaal! men den blev 
anseet for saa bevoegende, at ingen Enkelt turdc overtage den, 

bvorfor den ved cn stcerk Accord istemtes af Alle 38 paa en
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Gang. Endnu et Glas Champagne til Alles Skaal af Alle, 
—  Dirigentposten nedlagdes, Maaltidet htevedes, vi begave 
os Arm i Arm i andre Voerelser.

Ved Kaffeen og siden ved nogle Böller fortsattes Modet 
Resten af Aftenen under livlig og gemytlig Samtale.

Flpgttge Timer! —  som dog noksom vidnede, at der var 
Sandhed i dette Mode, at det var et Foryngelsens Bad for 
UngdomSaand og Ungdomssind, og at fselleds Studenteraar 
knytte et varigt Sammenholdets og Venlighedens Baand, som 
fortjener at styrkes ved fornyet Bevidsthed.

Den 26de Oktober var for os Alle en god Dag: den 
voere hos os Alle en venlig Erindring.

Kjobenhavn, Decbr. 1852.
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