
Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


T. A. J. REGENBURG
GRUNDLÆGGEREN AF DEN REGENBURGSKE SAMLING

1815 - 20. APRIL - 1915



Stiftamtmand, Dr. phil. T. A. J. Regenburg.
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T~\en 20. April var det hundrede Aar, siden Stiftamtmand 
U AUGUST REGENBURG fødtes i Aabenraa. 11894, Aaret 
før sin Død, skænkede han sin store Bogsamling til Aarhus 
Katedralskoles Bibliotek, hvorfra den overgik til Statsbiblio
teket i Aarhus straks ved dettes Oprettelse i 1902; til Samlin
gens Forøgelse stiftede han et Legat paa 6000 Kr.

Statsbiblioteket har naturligt følt Trang til at fejre Mindet 
om sin største Velgører, ikke blot ved en Festlighed i Læsesalen, 
hvor hans Buste er opstillet, men ogsaa ved dette lille Skrift, 
i hvilket en gammel Ven af Regenburg har tegnet et Billede 
af ham, væsentlig fra Stiftamtmandstiden.

Hans Bogsamling omfattede henved 22,000 Bind. Den 
værdifuldeste Del deraf, *Den Regenburgske Samling*, er en 
eneslaaende Samling paa 6000 Bd. vedrørende Hertugdøm
merne; kun denne Del holdes for sig selv, hele Resten er 
indordnet i Bibliotekets øvrige Bogbestand. Regenburg var 
en højtdannet Mand af solid klassisk Støbning, og hans 
Samling afspejler tydeligt hans mangesidige Interesser. For 
ham var Bøgerne ikke alene eller væsentlig Samleobjekt: de var 
ham en daglig Kilde til aandelig Fordybelse og Glæde — han for
stod den Kunst at læse — og et Redskab for hans Arbejde. 
Hans sandhedssøgende Aand lod ham betragte de Problemer, 
der knyttede sig til den slesvigske Jord, hvoraf han var runden, 
i en videre Belysning; Historie og Sprog maatte da blive 
Hovedinteresser for ham og indtage en fremtrædende Plads i 
hans Bibliotek. Om Danmark og danske Forhold ejede han 
c. 4000 Bd., om Islands Sprog, Litteratur og Historie c. 400. 
Han var jo den betydelige administrative Embedsmand: Juraen 
udgjorde derfor henved 1500 Bd. Han elskede sine Klassikere, 
og det ikke blot de gamle, og læste dem i Originalsprogene; 
hans Yndlingsforfatter var Danie, af og om hvem han havde



c. 50 Bd.; ogsaa Holberg var smukt repræsenteret mellem 
Bøgerne (c. 100 Bd.). Og endelig var han en religiøs og 
kirkeligt interesseret Mand, hvorfor da ogsaa Teologien havde 
sin Plads i Samlingen (c. 500 Bd.).

Det vakte kun liden Opsigt, da Regenburg skænkede 
Offentligheden sin Bogsamling. Og dog var det en højst usæd
vanlig Begivenhed; i hele det nittende Aarhundrede er kun 
to andre store Privatsamlinger af tilsvarende Betydning (begge 
tilvejebragte i det attende Aarhundrede) skænket til danske 
Biblioteker: 1807 Højesteretsassessor Hjelmstjernes enestaa- 
ende Samling af ældre dansk Litteratur (c. 10,000 Bd.), 
til Det kongelige Bibliotek, af hans Svigersøn Grev Rosen- 
crone, og 1867 det af Generalmajor Classen stiftede, indtil da 
selvstændige Bibliotek (c. 30,000 Bd), til Universitetsbiblioteket 
(og Landbohøjskolens Bibliotek).

Andre store Privatsamlinger er optagne i Statsbiblioteket, 
men Regenburgs alene som en Gave, stor og fyrstelig, Frugten 
af et langt Livs ihærdige og kyndige Samlen. Regenburgs 
Navn vil da altid være knyttet til Statsbiblioteket i Aarhus 
og ganske særlig til den Samling deri, som er opkaldt efter 
ham; den vil blive staaende som et Minde om et smerteligt Afsnit 
af Danmarks Historie, som et værdigt Monument over en god 
dansk Mand. Maatte Slægterne drage baade Lærdom og 
Lære af Bøgerne!

Det har været Biblioteket kærl, at Provst Th. Sørensen fra 
Skanderborg har paataget sig at give en Karakteristik af Regen
burg, mest efter sine egne Erindringer, og har tilladt Biblio
teket at udgive den som et udvidet Særtryk af Aarhus Stifts 
Aarbøger; jeg bringer herved Forfatteren en erkendtlig 
Tak for hans Bidrag. Dertil er knyttet den korte Selvbiografi, 
Regenburg skrev, da han ved Københavns Universitets Fire- 
hundredaarsfest blev udnævnt til Æresdoktor — ellers har han 
jo desværre saa godt som intet litterært efterladt sig. Og 
endelig rummer dette lille Mindeskrift en kort Omtale af 
'Regenburgs Samling * ved Underbibliotekar Erling Stensgård, 
der igennem Aarene har haft den daglige Ledelse af denne.

Statsbiblioteket i Aarhus, d. 22. April 1915.

VILH. GRUNDTVIG.



NOGLE ERINDRINGER
OM 

STIFTAMTMAND, DR. PHIL.

T. A. J. REGENBURG
SÆRLIG FRA AMTMANDSTIDEN I SKANDERBORG

AF PROVST TH. SØRENSEN I SKANDERBORG

Den 20. April 1915 bliver det 100 Aar siden, at Stift
amtmand over Aarhus Stift Dr. phil. Theodor 

AugustJes Regenburg blev født, og det vil der
for være naturligt, at Mindet om denne fremragende 
og mærkelige Mand bliver fremdraget, saa meget 
mere som hans Navn for stedse vil blive bevaret i 
Stiftet ved den store Gave, sit omfattende Bibliothek, 
som han skænkede til Aarhus Kathedralskole, — 
det er nu indlemmet som en særlig Afdeling i Stats- 
bibliotheket i Aarhus under Navnet „Regenburgs Sam- 
ling“.

Redaktionen af Aarhus Stifts Aarbøger har anmo
det mig om at meddele nogle Erindringer om Stift
amtmanden, hvad jeg ogsaa har lovet at forsøge, idet 
jeg vil fremdrage forskellige Træk af det Billede, som 
jeg har dannet mig af denne min hedengangne Ven, 
hvem jeg skylder saa meget.
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For den almindelige Bevidsthed her i Amtet staar 
han vel klarest som Leder af Amtsraadenes Forhand
linger — baade Aarhus Amts og gi. Skanderborg Amts 
— og her vil sikkert enhver, som har overværet disse 
Forhandlinger, have faaet Indtryk af hans strenge Sag
lighed og overlegne Intelligens. Han havde forinden 
Møderne sat sig ind i alle. Enkelthederne i det, der stod 
paa Dagsordenen, og forstod med faa Ord at angive 
Sagens Kærne. Med Upartiskhed ledede han Forhand
lingen og sluttede sig gerne til, hvad et eller andet 
sundt dømmende Medlem havde udtalt. Han fremhæ
vede ofte særlig to i Skanderborg Amtsraad, nemlig 
Gaardejer I. Winther i Foerlev og fra de senere Aar 
Pastor Konradsen i Hvirring. Begge havde de stor 
kommunal Erfaring og en udpræget praktisk Sans. 
Regenburg kunde ikke forstaa, at Venstre havde Raad 
til at vrage to saa betydelige Mænd, der ved deres 
Indsigt skaffede det Parti, de tilhørte, en afgørende 
Indflydelse.

Af og til navnlig i Provisorieaarene gik Bølgerne 
højt, og det kunde da hænde, at Formanden rejste sig 
og med Fynd bragte dem til at lægge sig. Et enkelt 
Træk maa jeg her anføre: Kultusministeriet havde 
forlangt en Indberetning fra Sogneraadene bl. a. om 
Skolestuernes Størrelse. Det var midt i den hedeste 
Kamptid, og flere Sogneraad havde nægtet at indsende 
Indberetningerne. Ministeriet forlangte saa, at Amts- 
raadet eventuelt ved Anvendelse af Dagmulkter skul
de fremtvinge Indsendelsen. Pastor Konradsen vilde 
stemme herfor; „thi“ — sagde han — „Ministeriet har 
i Kommunalloven Hjemmel for at kræve Indberetnin
gen, og netop vi Venstremænd skal i disse Tider holde 
Lovene i Hævd.“ Jens Busk var af modsat Mening.
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„Det er sandt“ — sagde han —, „at det staar i Kom
munalloven; men A vil alligevel ikke stemme for, lat 
Sogneraadene skal tvinges til at sende Indberetninger
ne, før A sjel bliver mulkteret til det. Vi vil ogsaa her, 
ligesom vi gjør det ved at nægte at betale Skat, vise, 
at vi i tykt og tyndt er Modstandere af Provisoriemini- 
steriet“

Saa rejste Regenburg sig og sagde: „Denne sidste 
Ytring viser en hos det ærede Medlem endogsaa ual
mindelig Begrebsforvirring. Jeg kan forstaa — om jieg 
end ikke kan billige det, — at man nægter at betale 
Skat, fordi man mener, at provisoriske Finanslove er 
ulovlige; men her, hvor ogsaa Hr. Busk er paa det 
rene med, at Ministeriet har Loven paa sin Side, er 
Sagen klar. For frie Mænd er Loven den højeste 
Tvang; den bøjer de sig for. (Med hævet Stemme:) 
Det er kun Trælle og Slaver, der la’r sig 
piske til at gøre, hvad de skal!“

Der blev ikke sagt et Ord mere; — uden Afstem
ning blev Forslaget vedtaget.

Til andre Tider kunde Jens Busks Slagfærdighed 
virke befriende. Jeg vil her ogsaa kun nævne et enkelt 
Tilfælde: Skatteklager blev dengang afgjorte i of
fentlige Møder af hele Amtsraadet. Der var ofte mange 
Tilhørere — af Nysgerrighed og ikke mindst, fordi 
Regenburg havde en fremragende Evne til ved uven
tede Spørgsmaal at faa Sandheden frem. Ved en saa- 
dan Lejlighed havde et Medlem af Amtsraadet et Par 
Gange taget Ordet og holdt lange Taler om Princip
perne for Skatteansættelse. Regenburg havde forgæves 
bedt vedkommende om at begrænse sig. Nu kom en 
tredie Skatteklager, og atter begyndte det samme Med
lem at holde en, som det tegnede til, lang Tale om
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Principperne ogsaa i denne Sag. Saa rejste Jens Busk 
sig og sagde: „A vil bede den høj tærede Formand om 
Tilladelse til at forlade Mødet for at gaa hen paa Ho
tel „Phønix“ for at bestille Nattelogis, for A ka’ for- 
staa, at vi kommer ikke hjem i Nat, dersom N. N. bli
ver ved, som han har begyndt/4 — Under en skral
dende Latter fra Raadets og Tilhørernes Side satte 
baade det talende Medlem og Jens Busk sig, og Prin
cipperne fik Lov til at være i Fred Resten af Mødet.

Ved Afgørelsen af Bevillingssager deltog Regenburg 
sjældent — maaske aldrig — selv i Afstemningen. Han 
mente nemlig, at Amtsraadets øvrige Medlemmer var 
de rette Repræsentanter for Skatteyderne, og at de 
valgte Medlemmer derfor selv maatte bære det fulde 
Ansvar for, hvorledes Pengemidlerne blev anvendte. 
Kun saaledes — sagde han — virker Friheden opdra
gende. Dette blev af og til, vistnok navnlig i Aarhus 
Amtsraad, hvor de personlige Modsætninger mellem 
de højstbeskattedes Repræsentanter og den alminde
lige Vælgerklasses var skarpere end i Skanderborg 
Amtsraad, taget R. ilde op; men han blev ved sit. Af 
samme Grund holdt han stadig principielt paa, at By- 
raadenes og Sogneraadenes Indstillinger til Lærerem
beder, naar de indstillede alle var kvalificerede, skul
de følges saaledes, at Nr. 1 blev taget. „De skal vide, 
at der er Ansvar forbundet med Indstillingen.“ Un- 
derhaands Meddelelser agtede han i Reglen ikke paa.

Men derfor var han ogsaa meget ømtaalig overfor, 
hvorledes hans egne Indstillinger blev behandlede af 
Ministerium eller andre højere Autoriteter. I denne 
Opfattelse af Betydningen af Stiftsøvrighedens Indstil
linger havde han i Biskop Brammers Tid en udpræget 
Meningsfælle i Biskoppen, og jeg har Indtryk af, at 
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der af og til i den Anledning fra Stiftsøvrighedens Side 
er blevet afsendt skarpt affattede Meningstilkendegi
velser. naar man fandt, at der ikke var taget skyldigt 
Hensyn til dens Indstillinger eller Forslag.

Det var i det Hele dette stærke Præg af overlegen 
og samvittighedsfuld Personlighed, som førte med sig, 
at han i de politisk stærkt bevægede Tider i alt Fald 
i Skanderborg Amtsraad med udelt Tilslutning fra 
alle Sider kunde lede Forhandlingerne saaledes, at 
Medlemmerne følte sig trygge.

Det var derfor talt ud af Medlemmernes Hjerter, 
naar Lensgreve Fri js-Frij senbor g paa Amts- 
og Skoleraadsmødet den 30. Maj* 1894, efter at Stift
amtmand Regenburg stærkt bevæget havde givet of
ficiel Meddelelse om, at han søgte sin Afsked, som 
Svar sagde:

„Den ærede Formands Meddelelse kommer os jo 
ikke overraskende; men da den først fremkom, var 
det med Bedrøvelse, vi modtog den. Jeg vil paa Raa- 
dets Vegne sige Amtmanden min bedste Tak. Vi har 
meget at takke for. Det har været Amtmanden givet 
ved sin ualmindelige Dygtighed at gøre os Arbejdet 
let, og det har ogsaa været ham givet ved sin store 
Elskværdighed at gøre os det behageligt selv i de Ti
der, da vi stod skarpt mod hinanden.

Jeg er overbevist om, at den Tak, jeg udtaler, ikke 
alene tiltrædes af det nuværende Raads Medlemmer, 
men af alle, der igennem denne Virksomhed har lært 
Stiftamtmanden at kende. Naar han nu forlader os, 
vil hans Minde leve iblandt os, og det vil blive bevaret 
med trofast Kærlighed igennem Tiderne.“

Efter Amtsraadsmøderne var der altid Middag paa 
Amtsgaarden, og der var da indbudt ikke blot Med-
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lemmerne, men ogsaa saa mange andre, som der var 
Plads til. Ved disse Middage holdt Regenburg ret ofte, 
naar der var en eller anden Anledning til det, en læn
gere Tale om et Æmne, som havde en særlig Til
knytning til Datoen eller til Dagens Begivenheder — 
hyppigt med en Mængde historiske Oplysninger i klar, 
men stærkt sammentrængt Form — enten for at vise, 
at hvad der nu gik for sig, havde sin Rod i ældre Ti
ders Tildragelser, eller for at paapege, hvorledes det, 
man nu fra en eller anden Side ønskede fremmet, alle
rede var dømt ved de Skæbner, som i Fortiden havde 
ramt lignende Rørelser. Med spændt Opmærksomhed 
lyttede Tilhørerne til disse Udtalelser, som gerne blev 
fremsagte med hævet Stemme, og som ofte gav dem 
Anledning til fornyede Overvejelser.

Jeg har mange fornøjelige Minder fra disse Selska
ber, hvor bl. a. Provst Høegh-Guldberg i Væhr, Pastor 
Konradsen i Hvirring og Jens Busk fik Lejlighed til at 
lade deres Vid spille.

En Gang — for at nævne et Par Eksempler — ud
bragte Jens Busk en Skaal for Provst Høegh-Guldberg 
og sagde: „Ja, det kan nu være det samme — A hol
der af Dem: De har konfirmeret mig!“ Hvortil Prov
sten svarede: „Ja, det har jeg gjort grumme daarligt. 
De trænger, min gode Hr. Busk, sandelig til at kon
firmeres én Gang til!“ — Som bekendt gik Jens Busk 
senere over til Katolicismen og blev virkelig konfir
meret igen. — En Provst, der havde Stiftamtmandens 
Søsterdatter, Frk. Corinna Lassen, til Bords, kom til 
at sige højt: „Ja, det er sandelig ingen Sine-cure at 
være Provst; — vi har jo blandt andet alle Sogneraa
dene at trækkes med“, hvortil Pastor Konradsen, der 
selv var Sogneraadsformand, saa højt, at hele Selska-
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bet kunde høre det, svarede: „Det forbavser mig i 
højeste Grad at høre. Jeg maa nok spørge Dem, Provst 
Høegh-Guldberg, har De nogensinde haft Hvirring- 
Hornborg Sogneraad at trækkes med?“ „Nej, det skal 
Gud vide“, — var Provstens Svar —, „De spørger al
drig om noget, men afgør alt paa egen Haand — jeg 
hører aldrig noget fra Dem.“

Bedst i sit Es var ellers Pastor Konradsen, naar 
han kunde smaadrille Jens Busk. Engang, Talen kom 
paa den latinske Dannelse, sagde Pastor Konradsen 
med hævet Stemme: „Ja, de Herrer vil maaske ikke 
tro det; men sandt er det alligevel: jeg har aldrig hørt 
nogen bruge saa stærke Udtalelser til Fordel for den 
latinske Uddannelse som Jens Busk. Han spurgte mig 
engang, om jeg kunde nævne nogen Mand her i Lan
det, der havde udrettet noget betydeligt, og som ikke 
havde den latinske Dannelse, — og saa kunde jeg jo“ 
— fortsatte Konradsen — „have nævnt Jens Busk selv, 
men jeg gjorde det ikke!“ — Hr. Busks Svar 
druknede i den almindelige Latter.

I min Barndom og Opvækst havde jeg ofte hørt Re
genburgs Navn nævne. Ikke blot i Sønderjylland, men 
ogsaa i Kongeriget forbandt der sig med „Etat s- 
raad Regenburg“ Forestillingen om en i høj Grad 
myndig Mand, der stillede store Fordringer til Em- 
bedsmændenes Pligttroskab og Paalidelighed. Han, 
der selv var født Sønderjyde, — Faderen var Præst i 
Aabenraa — og som saavel paa fædrene som paa mø
drene Side gennem Slægtled nedstammede fra Søn
derjyder, havde i hele Tiden mellem de to Krige fra 
13/2 1852 til 64 — formelt som Departements
chef for de til Kirke- og Undervisnings  væsenet høren
de Sager, reelt som Leder af alle de slesvigske An-
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liggender — bestyret Hertugdømmet, ligegyldigt hvem 
der var Minister, saaledes som han engang i en Sam
tale med mig udtrykte det: „I det Tidsrum skete der 
fra Regeringens Side intet i Slesvig, uden hvad jeg 
vilde.“

Noget af dette bevarede han hele sit Liv igennem. 
Det var et Udslag af et væsentligt Træk i hans ret- 
liniede Personlighed, og det var blevet yderligere fæst
net ved den Opdragelse til Embedsgerningen, han 
havde faaet. Han havde ikke for intet gaaet i S te
rn an ns Skole. Ikke en Gang et Aar efter, at han 
havde taget juridisk Eksamen, blev han i en ganske 
ung Alder den 28. Juli 1842 ansat som Volontør i det 
kgl. danske Cancelli og vistnok samtidig Privatsekre
tær hos Geheimestatsminister Stemann, og i denne 
Stilling forblev han, saa længe Stemann var Minister; 
og han talte ofte om, hvor meget han havde lært af 
Stemann, og hvilken Gavn han i det Hele havde haft 
af sit nære Forhold til denne fremragende Mand.

Som Stiftamtmand over Aarhus Stift og Amtmand 
over Aarhus Amt kom den anden Side af hans Per
sonlighed mere til sin Ret: hans Menneskevenlighed. 
Han glædede sig oprigtigt, naar han traf fremragende 
Dygtighed eller udholdende Pligttroskab. Jeg mindes 
saaledes, hvorledes hans Øjne straalede, da han bad 
mig gennemlæse et Forhør i en vanskelig Sag, fordi 
han fandt baade Forhørets Anlæg og dets Gennemfø
relse mønsterværdig, og hvilke rosende Ord han brug
te om den Mand, som havde holdt det.

Hans Forhold til Embedsmændene i Amtet var saa 
godt som uden Undtagelse det bedste. Han forstod at 
gøre sin Indflydelse gældende i venskabelig Form. De 
ventede og fandt i Regenburg en bestemt, men god Fo-
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resat, en paalidelig Raadgiver og en hjælpsom Haand. 
Ikke mindst var dette sidste Tilfældet, hvis en Em
bedsmand, — hvad der i de da stærkt bevægede poli
tiske Tider kunde hænde, var kommen paa det sorte 
Bræt i Ministeriet paa Grund af afvigende politiske 
Meninger. Med Fynd og Klem tog han sig af den mis- 
kendtes Sag.

Ogsaa af Amtets mange Lærere, Præsterne og maa- 
ske mest af Provsterne var han afholdt. Som Departe
mentschef i det slesvigske Ministerium havde Regen
burg — som før anført — haft ganske særligt med Kir
ke- og Undervisningsvæsenet at gøre, og af mange 
Grunde interesserede Skoledirektionssagerne ham i 
høji Grad. Han talte ofte om, hvilken Glæde det havde 
været for ham at arbejde sammen med forskellige 
dygtige Provster — blandt dem navnlig én, Provst 
Se vel i Fruering, hvis personlige Elskværdighed, 
praktiske Sans, store Arbejdsdygtighed og gode Egen
skaber som Præst han ikke kunde blive træt af at 
fremhæve.

Ogsaa Stiftsøvrighedssagerne holdt han et vaagent 
Øje med. De blev og bliver endnu behandlede paa 
Bispekontoret i Aarhus og derfra sendt ned til Stift
amtmanden i Skanderborg. Regenburg fandt — vist
nok ikke ganske med Urette —, at én af Biskopperne 
havde en vis Tilbøjelighed til ved Afgørelserne at lade 
et almindeligt Skøn træde i Stedet for Hensynet til 
Love og Anordninger, — „og jeg har af og til“ — for
talte han — „maattet sige: min kære Biskop: her til 
Lands gælder ikke „Naturretten“, men derimod Chri
stian den V.s danske Lov og forskellige andre Love 
og Anordninger.“ — Fra bedste Kilde véd jeg, at man 
paa Stiftsøvrighedens Kontor havde en levende Fø-
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lelse af, at Regenburg lige til det sidste med usvækket 
Omhu omfattede disse mange forskelligartede Anlig
gender og gjorde sit til, at Afgørelserne ikke blot blev 
formelt uangribelige, men at der reelt blev taget bl. a. 
ogsaa de nødvendige historiske og kunstneriske Hen
syn, samtidigt med, at Traditionen blev bevaret. Ved 
vigtigere Embedssager havde han gerne forskellige 
„Fortilfælde“ paa rede Haand og forbavsede Kontor
personalet ved nøjagtigt at kunne mindes Enkelthe
derne og Datoerne ved lignende tidligere Afgørelser, 
selv om de laa langt tilbage.

Med en ganske særlig Omhu varetog han Stillingen 
som Direktør for Horsens Tugthus, udnævnt dertil 2. 
Juli 1871, hvortil efter hans eget Sigende ogsaa det bi
drog, at han i 1845. var bleven Sekretær ved Fængsels
kommissionen, der bl. a. beskæftigede sig med Grund
læggelsen og Oprettelsen af Straffeanstalten i Horsens.

Det var navnlig Fangernes sjælelige Tilstand og de
res Behandling, som optog ham, og jeg mindes, hvor 
betaget han bl. a. var af den udførlige Redegørelse for 
sit Liv og dets Skæbner, som Mordbrænderen Jens 
Nielsen, der blev henrettet i Horsens Tugthus 8. Nov. 
1892, Kl. 715 Fm., i Fængslet, med ikke ringe Fremstil
lingsevne havde nedskrevet paa en Række store Ark. 
R. viste mig, hvad han havde optegnet, og jeg maatte 
give R. Ret i, at det gav et klart og sørgeligt, ja ry
stende Indblik i, hvorledes et Menneskeliv ved indre 
Anlæg og ydre Forhold gaar til Grunde. En af mine 
Venner har fortalt mig, hvorledes hun engang som 
ung Pige var Gæst hos R. og blev taget med paa en 
Køretur i Anledning af Kasseeftersyn. Paa denne kom 
de til en Arrest, hvor der sad en Morder. R. spurgte, 
om hun vilde med ind til ham, hvad hun sagde Ja tiL
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og de talte saa noget med ham. Bagefter sagde R. til 
hende: „Jeg tænkte, at det maaske kunde opmuntre 
ham at se en ung Pige/4

Stiftamtmand Regenburg havde aldrig været gift, 
men havde fra Ungdommen af til Bestyrerinde af sit 
Hus sin et Par Aar ældre Søster, Frk. Theodora Re
genburg, født d. 9. Maj 1813, død 15. Januar 1898. Hun 
var en elskværdig Værtinde for de mange Gæster og 
en trofast Veninde af dem, som hun kom i nærmere 
Berøring med, og som hun holdt af. Hun var en stor 
Blomsterven og en kyndig Dyrker af dem, og iøvrigt i 
Besiddelse af en nøgtern og prosaisk Forstandighed, 
der var saa meget mere iøjnefaldende, som den var en 
fuldstændig Modsætning til den yngre Søsters, Over- 
præsidentinde Helene Lassens (f. 11. Febr. 1819, død 9. 
Juni 1894) ofte noget overspændte og søgte Væsen, der 
for en Del var medfødt, men som yderligere havde 
faaet Næring ved hendes Ophold i Christiansfeld, hvor 
hun var opdraget. Helene blev gift med Overpræsi
dent i Flensborg Lassen, som var Enkemand med flere 
Børn; efter sin Mands tidlige Død ofrede hun sig helt 
for disse Børns Opdragelse og afstod, for at kunne 
gøre det bedre, i den Anledning sin egen Datter C o- 
rinna, født 22. Septbr. 1852, død d. 12. Juni 1904, til 
Regenburg, i hvis Hus hun voksede op og stadig blev. 
Hun havde arvet Moderens store Begavelse og hendes 
Lyst til stadig at udvide sine Kundskaber ved Læs
ning og Rejser. Begge talte de med Færdighed de euro
pæiske Kultursprog. Ofte i flere Maaneder ad Gangen 
var Fru Lassen i Besøg hos Stiftamtmanden, og med 
ham drøftede Moder og Datter da lærde Spørgsmaal, 
medens Frk. Theodora passede Huset eller sad ved et 
eller andet Haandarbejde, f. Eks. Knipling, og kun af
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og til blandede sig i Laget, naar Søsteren Helene efter 
hendes Mening var kommen for højt op. Baade Frk. 
Corinna og hendes Moder havde Talent som Malere 
og dyrkede denne Kunst paa deres lange Ophold i 
Udlandet. En tredie Søster, Conradine Regenburg, 
f. d. 16. Novbr. 1807, død d. 8. Novbr. 1893, kom 
ogsaa af og til paa Besøg. Hun var fra sin Ungdom 
ansat hos Frederik den Vl.s Datter, Prinsesse Vil
hel mine, først den senere Frederik den VH.s, der
efter Prins Carl af Glucksborgs — Christian den IX.s 
ældste Broders — Hustru, og skal have været særdeles 
vel begavet; men man mærkede det ikke, da hun enten 
intet sagde eller kun Enstavelsesord, endogsaa i den 
Grad, at jeg den første Gang, jeg ved en Amtsraads- 
middag havde hende til Bords, antog, at hun ikke for
stod Dansk Saa godt som Tysk og derfor gav mig til 
at tale dette Sprog med hende. Siden havde jeg hende 
altid til Borddame, men Stiftamtmanden havde da 
meddelt mig, at jeg ikke behøvede at konversere hen
de. Hun vilde helst sidde i Ro. Efter Prinsesse Vilhel- 
mines Død, 30. Maj 1891, flyttede hun til Skanderborg, 
hvor hun levede et Par Aar. Stillingen hos Prinsessen 
havde hun iøvrigt arvet efter sin Moder, Pastorinde 
Regenburg, der efter sin Mands tidlige Død kom til 
Prinsesse Vilhelmine, da hun blev gift med Prins Fre
derik, en udadtil meget beskeden, men indadtil over
ordentlig ansvarsfuld Stilling, da hun efter Frederik 
den Vl.s og hans Dronnings Ønske skulde tage sig mo
derligt af den unge 19-aarige Prinsesse, der var uviden
de om de Vanskeligheder, som ventede hende som 
Prinsens Hustru, Vanskeligheder, der efterhaanden 
viste sig saa uoverstigelige, at en Skilsmisse blev nød-
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vendig. Ogsaa efter Skilsmissen blev Fru R. hos Prin
sessen, indtil Datteren afløste hende.

Allerede i København var der kommet mange i det 
Regenburgske Hjem, Nørregade 15, som R. havde 
købt og indrettet vidt forskelligt fra, hvad der nu til 
Dags er Sædvane. I Kælderen havde en Portner Bo
lig, medens hele det øvrige Hus beboedes af R. selv 
og hans Familie, deriblandt hans gamle Moder, som 
alle Børnene elskede og beundrede, og som var en fin 
og smuk Dame. Hun døde først i 1860. I Stueetagen 
med tre Værelser havde R. sit Arbejdsværelse, der 
var stort og hyggeligt; de to andre var optagne af Bø
ger fra Loft til Gulv. Paa 1. Sal var der en smuk Dag
ligstue med Forhøjninger ved Vinduerne, kønne gam
le Møbler og Familieportrætter, som grupperede sig 
om den store gammeldags Sofa med Skabe paa Sider
ne. R.s før nævnte Moder havde efterhaanden samlet 
et prægtigt Indbo, mest Arvestykker; men desuden fik 
hun bestandig store Gaver af Prinsesse Vilhelmine og 
Frederik den VII. Familiebillederne, der gik tilbage til 
det 17. Aarhundrede, er nu samlede paa Nationalmu- 
sæet paa Frederiksborg.

Foruden Dagligstuen var der paa 1. Sal en lille 
Spisestue og en stor „Sal“, møbleret med mange 
smukke Ting; men den blev kun brugt, naar der var 
Selskab. Paa 2. Sal var der Soveværelser og en tilsva
rende „Sal“, som brugtes til Spisestue ved højtidelige 
Lejligheder. Paa 3. Sal var der 2 Gæsteværelser og et 
Pigeværelse.

Her i dette Hjem mødtes Mænd som Hall, Andræ og 
Krieger, Englænderen Professor Stephens, Højesterets- 
assessor F. Meyer, Departementssekretær i Kultusmi
nisteriet Jonquiéres, Oberst Otto Vaupell osv., og dette
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vedblev i Skanderborg, hvor af og til gamle Venner 
kom paa Besøg. Hver Søndag hele Aaret igennem var 
der aabent Hus for Amtets Embedsmænd og andre 
Bekendte, som uden forudgaaende Anmeldelse navn
lig om Sommeren talrigt indfandt sig i Stiftamtgaar- 
den. Flere af Byens og Omegnens Familier kom ef
ter Indbydelse til Selskaber, hvor Stiftamtmand Re
genburg efter Middagen altid opholdt sig hos Da
merne, da han ikke selv røg Tobak og ikke heller 
kunde taale Tobaksrøg. Han sad da gerne med sit Øje
glas og saa med et venligt Smil paa de tilstedeværen
de og hørte med stor Interesse navnlig paa unge Da
mers fornøjede Samtaler. Godt fortalte Historier satte 
han megen Pris paa, ogsaa naar Fortælleren var 
ufrivillig komisk, som da en meget ivrig Højremand i 
et Selskab fortalte om et Vælgermøde i Frederikshavn, 
hvor Højremanden havde opponeret mod Folketings
mand Christen Berg, der med Lethed havde paavist, at 
saa godt som alt, hvad Højremanden havde fremført 
som Beviser, enten var Fejlhuskninger eller Misfor- 
staaelser: „Og saa sagde jeg til sidst: Ja, det kan godt 
være, at alle Enkelthederne er gale, — det vil 
jeg gerne indrømme; men Helheden den er rigtig! 
Det skal staa fast! — Og saa grinede hele Forsamlin
gen, ogsaa mine Meningsfæller“ — føjede Fortælleren 
til — „men der var jo intet at grine af, for Helheden 
var rigtig!“

Aarets Hovedbegivenhed i selskabelig Henseende 
var det store Nytaarsselskabi Amtsgaarden paa 
selve Nytaarsdags Aften. Til det var bedt alle, som 
kom i Huset indenfor en rimelig Omkreds, ganske 
særlig alle saadanne fra selve Skanderborg By, og Gæ
sternes Antal var 70—80. Af og til blev der ved den-



— 19 —

ne Lejlighed spillet en lille Komedie af Holberg eller 
lignende, — altid var der arrangeret noget festligt, 
som alle samlede sig om — et Ørkenlandskab, en Mar
kedsbod osv., og den før nævnte Frøken Lassen, der 
havde en smuk Talestemme og til Fuldkommenhed 
forstod at fremsige Vers, havde da det Hverv at tolke, 
hvad hendes Moder, Fru Lassen, havde digtet, lige
som ogsaa til hver enkelt af Gæsterne fra det store 
Juletræ at overrække en lille Gave, hvortil der altid 
var knyttet et Vers paa flere Linier — alt udenad uden 
Brug af noget Hjælpemiddel til at støtte Hukom
melsen.

Ogsaa ved disse Lejligheder holdt Stiftamtmanden 
ved Aftensbordet en Tale, som forhøjede Stemningen. 
Festen endte altid med Dans, der varede flere Timer, 
og hvori Yngre og Ældre deltog.

I det Hele følte Regenburg sig stærkt knyttet til 
Skanderborg. Dets historiske Minder havde han nøje 
studeret og gjorde sit til, at de blev holdt i Agt og Ære. 
Han var Sjælen i Indsamlingen til Mindet for Niels 
Ebbesen, og han sørgede for, at Slotskirkens Taarn 
ved en ydre Restauration af det fik det smukke Kob
bertag, som nu pryder det. Om det saa var Byens 
gamle Skyttelav, saa anstrængte han sig for, at det 
holdt sine gamle Overleveringer højt. Selv marchere
de han ved den aarlige Fugleskydning tidlig om Mor
genen med Lavets øvrige Medlemmer under Mu
sik og med den gamle vejrbidte Fane i Spidsen ud til 
Skydepladsen og fik bl. a. mig til stadig at gøre det 
samme; og ved Fællesfrokosten gav han gerne i en 
Skaaltale historiske Oplysninger om et eller andet 
vedrørende det gamle Skanderborg.

Meget tidligt om Morgenen og uden at tage synder-
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ligt Hensyn til Vejret gik Stiftamtmanden hver Dag si
ne lange Spadsereture ofte milevidt ud i Skanderborgs 
smukke Omegn. R. var en ypperlig Fodgænger, selv 
efter at han et af de sidste Aar i København ved et 
Fald havde paadraget sig en Benskade og derfor hal
tede lidt. Han var en af Datidens faa „Vikinger“, som 
i København hele Aaret igennem tog et Bad ude i det 
Fri, ligegyldig hvor koldt det var.

Han kendte ikke blot de almindelige Veje og 
Stier, men ogsaa de afsides liggende Kløfter, Eng
partier og Skovstrækninger. Havde man fundet en 
sjælden Plante og viste den til ham, kunde han i 
Reglen sige, hvor den var fundet. Han kendte de Ste
der, hvor de blaa Anemoner eller lignende først kom 
frem, og gjorde sig en Glæde af at finde dem og for
ære en enkelt eller højst et Par til sine Venner. Han 
holdt stærkt paa, at Naturen skulde have Fred, og at 
det var Synd at plyndre den for dens Skønhed. Han 
var ivrig for, at Gæster eller Venner skulde se de 
smukkeste Steder, og han vandrede f. Eks. lange Ture 
med min Hustru og mig for at være den første, der 
viste os dem.

Naar han saaledes gik afsted med en ikke alt for ny 
blød graa Hat paa Hovedet, uden stivet Flip, fordi det 
generede ham, i en af Vejret noget medtaget Dragt, 
ofte med en lidt falmet Slængkappe over Skuldrene og 
en tyk Egetræs Stok i Haanden, vilde man ikke let fal
de paa, at det var Stiftets højeste Embedsmand, som 
man mødte, og det hændte da ogsaa, at Folk, der ikke 
kendte ham, først ikke rigtig vilde tro, at det var sandt, 
at han var Stiftamtmanden, eller endogsaa antog ham 
for en mistænkelig Person, hvilket bl. a. var Tilfældet 
med en ny Tjenestekarl paa Vestermølle, som en Dag
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meldte sin Husbond, at han flere Morgener i Træk 
havde seet en fordægtig Fyr luske om i Ves termølle 
Skov paa de mest forskellige Steder. Karlen fik saa af 
Husbonden Ordre til straks at sige, hvis han igen fik 
Øje paa ham, for at de i Fællesskab kunde anholde 
ham. Næste Morgen var Fyren der igen og begge be
gav sig afsted; men allerede i lang Afstand saa Hus
bonden, hvem „Fyren“ var!!

Følte han sig saaledes hjemme her i Egnen og glæ
dede sig over dens Skønhed, var han endnu mere glad 
over sin Stue og over sine Bøger. Her i sit Kontor 
modtog han de mange, som kom for at raadføre sig 
med ham eller for at ansøge ham om noget. Han gav 
sig god Tid til at høre, hvad Folk havde paa Hjerte, 
og at finde ud af forvirret Tale. Han havde en egen 
Evne til at faa de Udtalelser frem, som havde Betyd
ning for den foreliggende Sag og iøvrigt ogsaa til at 
faa Folk til at høre op, naar han havde modtaget de 
Oplysninger, han havde Brug for. I Reglen havde han 
et venligt Ord, — undtagen naar det var Ægteskabs
skilsmisse, Sagen drejede sig om. Saa var han hvas og 
bister og talte ofte om, hvor skammeligt det var, at de 
uenige ikke kunde faa Magt over deres stridige Sind.

Professor H. V. Rasmussen, „danske Rasmussen“, 
der i sin Tid havde været Præst i Sønderjylland, hav
de engang i et Foredrag sagt: Der er her i Danmark 
to Mænd, som kan læse en Bog, den ene er Geheime- 
etatsraad Krieger i København, den anden er Stift
amtmand Regenburg i Skanderborg. Dette sidste var i 
alt Fald sandt. Han kunde læse en Bog med en usæd
vanlig Hurtighed og dog saaledes, at alle dens Enkelt
heder stod prentede i hans Hukommelse, og han sad 
derfor inde med en utrolig Kundskabsfylde paa de
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mest forskellige Omraader. En af mine gamle Be
kendte. Pastor emeritus Dr. phil. H. F. Feilberg, har 
saaledes, for at nævne et Par Eksempler, meddelt mig. 
at R. paa Anledning har givet ham en sammentrængt 
Redegørelse om „Cyprianus“, og hvad man derom vid
ste, samt ved en anden Lejlighed en udførlig Medde
lelse om det gamle danske Jordbrug og en Henvisning 
til Kildeskrifterne derom. Det var navnlig de gamle 
Sprog og Oldtidens Historie, som han studerede, og 
dernæst Renaissancens Mestere, f. Eks. Torquato 
Tasso og fremfor alle Dan te. Han kunde Dantes Gud
dommelige Komedie omtrent udenad paa Italiensk, 
har han sagt, og han vendte stadig tilbage til den. Han 
følte sig kaldet til at oplyse Fejltagelsen, naar han saa' 
Dante blive misforstaaet eller unøjagtigt citeret. En
gang, jeg skulde til København, bad han mig, hvis 
jeg personlig kendte Kirkehistorikeren, Professor Fr. 
Nielsen — den senere Biskop — om at bringe ham 
følgende Hilsen fra R.: „Det har glædet mig at læse 
Deres Oldtidens Kirkehistorie. Jeg har ofte været for
undret over, saa uenig jeg er med Dem om forskellige 
Ting; men det kommer maaske af, at De har haft 
bedre Kilder eller nyere Undersøgelser til Raadighed 
end jeg; men ét Sted tager De fejl“ — og saa gav han 
mig en lille Seddel med et i Kirkehistorien anført Ci
tat af Dante. „Meningen er den modsatte“; hvad Prof. 
Nielsen ogsaa erkendte og rettede i 2. Udgave.

De germanske Sprog og de germanske Folks og der
under de nordiske Folks Udviklingshistorie var ogsaa 
Genstand for hans særlige Studium, og i det Hele Kul
turhistorien i de forskellige Lande. Min Formand i 
Præsteembedet her, Provst Skov, har fortalt mig, at 
han en Vinter med Flid havde gennempløj,et et da for
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et Par Aar siden udkommet større Værk, saa vidt jeg 
husker, om den franske Revolutions Forhistorie, og at 
han efter Gennemlæsningen gik ind til Stiftamtman
den for at tale med ham om Bogen. Det viste sig saa, 
at R. straks efter dens Fremkomst havde læst Bogen, 
at han huskede Enkelthederne meget bedre end Provst 
Skov og tillige i „Revue des deux Mondes“ og andre 
særskilt udkomne Afhandlinger havde set Rettelser og 
yderligere Tilføjelser til Værket, som han ligeledes 
havde Rede paa, saa at Provst Skov i høj Grad betaget 
tog Afsked og — som han sagde — listede hjem.

Man kunde spørge: men hvorfor har denne lærde 
Mand, som i 1879 af Universitetet blev udnævnt til 
Æresdoktor i Filosofi, dog aldrig selv skrevet noget? 
Hvorfor har han med sin glimrende Hukommelse i 
det mindste ikke optegnet sine egne Erindringer?

Han er selv gentagne Gange i Samtaler med mig 
kommet tilbage til disse Spørgsmaal og har givet Sva
ret: Han kunde ikke.

Da han blev Privatsekretær hos Stemann, sagde S. 
til ham: „Det er en Selvfølge, at De beholder for Dem 
selv, hvad De her faar at vide“, og — føjede R. til — 
for ikke at komme i Fristelse til at meddele noget, 
satte jeg mig for, at jeg intet vilde skrive — ikke føre 
nogen Dagbog af nogen Art eller overhovedet gøre 
Optegnelser. Dette har saa ført med sig, at jeg efter- 
haanden har tabt Evnen til at skrive andet end, hvad 
mit Embede har fordret, og nu vilde det være mig saa 
besværligt at give længere sammenhængende Frem
stillinger, at det vilde være mig umuligt. Jeg véd, hvor
ledes en Bog skal skrives, og jeg har givet Anledning 
til, at flere Bøger er skrevne; men selv kan jeg ikke 
skrive en. Og hvad mine egne Oplevelser angaar, har
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jeg ganske vist en god Hukommelse; men den er dog 
ikke saa paalidelig, at jo ikke et og andet, maaske me
get, uden at jeg selv ved af det, kan have forskubbet 
sig i Erindringen. Datoer og andet mangler jeg, og selv 
om jeg ved at gennemgaa Aviser og andre samtidige 
Aktstykker vel nok kunde faa den rigtige Tidsfølge, 
kan jeg i hvert Fald ikke her i Skanderborg skaffe mig 
det fornødne, for at alt kan blive helt nøjagtigt.

Selv ved mindre Ting viste det sig, at han havde 
Ret. En Dag kort før d. 2. Novbr. 1890 — for at næv
ne et Eksempel — sagde han til mig: Om nogle Dage 
er det 550 Aar siden, at Niels Ebbesen faldt ved Skan
derborg (2. Novbr. 1340). Der burde skrives en Artikel 
i „Skanderborg Amts Avis“ derom. Heri var jeg gan
ske enig med Stiftamtmanden og sagde: Det skal Stift
amtmanden! — Nej, det skal De. Jeg kan ikke, men 
jeg skal give Dem en Optegnelse om alt, hvad man sik
kert véd om Niels Ebbesen. — Næste Dag fik jeg saa 
en af R.s bekendte smaa Lapper Papir — tæt beskre
vet — et Par Tommer i hver Kant, og der stod ganske 
rigtig alt. Artiklen med Kæmpevisen og Oehlenschlæ- 
gers Digt m. m. blev saa skrevet.

Men han kunde fortælle og gjorde det gerne, naar 
man ønskede et eller andet at vide, og han havde jo 
selv oplevet mere end de fleste, havde mangt og me
get paa første Haand, hvad Eftertiden havde paa 
anden. Han havde saaledes haft personlig ikke saa 
lidt med Frederik den VII. at gøre og altid fun
det ham overfor sig paalidelig og ordholdende. 
Frederik den VII. satte vistnok ogsaa stor Pris 
paa Regenburg — i hvert Fald havde R. kort efter, 
at ban den 5. Februar 1860 var bleven udnævnt til 
Kommandør af Dannebroge af 1. Grad, allerede den
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31. Marts s. A. modtaget en offentlig skriftlig „særlig 
Tilkendegivelse af Kongens Tilfredshed med hans 
Embedsførelse“, en vistnok ret enestaaende Udmær
kelse for en fungerende Embedsmand. Kun en enkelt 
Gang havde han hørt Frederik VIL vrøvle. Det var, da 
Frederik den VII. som Prins var Guvernør paa Fyen, 
og Christian den VIII. kom til Odense for at inspicere. 
Ved et større Taffel, hvor R. var tilstede, rejste Prin
sen sig for at udbringe Christian den VIII.s Skaal: 
Jeg takker dig for den Tid, du har været min Fader! 
— og da han mærker, at det var galt — forfjamsket: 
Jeg takker dig for den Tid, du har været min Fader 
------ jeg takker dig for den Tid ..., hvor Chr. VIII. 
afbryder: „Tak! det er m i n Skaal, — lad os drikke 
den, Tak!“

I Regenburgs Stue og i Værelset foran stod en stor 
Del af hans omfattende og værdifulde Bogsamling paa 
Reoler, den ene bag den anden, og med Hylderne saa 
tæt fyldte, at i Reglen to, undertiden tre Rækker Bøger 
stod bag hverandre; men saa tro var hans Hukom
melse, at jeg aldrig har set ham gribe fejl, naar han 
vilde tage en af Bøgerne i anden Række frem.

Et Par Gange har jeg umiddelbart efter Samtale 
med Regenburg nedskrevet med hans egne Ord et og 
andet af, hvad han havde fortalt. Her et Par Uddrag 
af saadanne Samtaler fra December 1885:

„... Jeg har — sagde R. — arbejdet under tre bety
delige Mænd, Stemann, F. F. Tillisch og Carl Moltke. 
Af dem var Stemann og Carl Moltke ubetinget de 
største; men ogsaa Tillisch var fremragende, altid 
klar og uden Omsvøb. Vi afgjorde ikke sjældent de 
vigtigste Ting ved Middagsbordet, (da R. var Tillisch’s 
Attaché i Slesvig fra 1849 til 1851). Stemanns admini-
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strative Dygtighed var enestaaende, og han hadede 
Krogveje. Han arbejdede selv strengt; men han for
langte ogsaa overordentlig meget af andre. Jeg har 
ofte tilbragt halve Nætter i Cancelliet Han forstod 
ypperligt at bruge andre i sin Tjeneste, f. Eks. Ørsted. 
Ørsted stod langt over ham i Kundskaber, men ikke 
i Karakterstyrke; Ørsteds Viden var gigantisk, hans 
Overblik eminent, hans Hukommelse kolossal; Krieger 
kan i den Henseende ikke maale sig med ham. A. S. 
Ørsted var derfor udmærket som Generalprokurør (i 
den Tid havde Generalprokurøren bl. a. det Hverv at 
udarbejde de nye Lovforslag og at sørge for, at det 
nye passede ind i den bestaaende Lovgivning). „Vi har 
— sagde Stemann engang til mig — haft tre fremragen
de Generalprokurører efter hverandre: Stampe, Col- 
bjørnsen og Ørsted“, og det var mig paafaldende — 
sagde R. —, at Stemann føjede til: „Dygtigst var den 
første, saa den anden, saa den tredie.“ A. S. Ørsted lod 
sig af Stemann bruge til Ting, som i Grunden var 
ham imod. Han skrev saaledes efter Stemanns Opfor
dring Forordningen imod Forsamlingsretten og Fore
stillingen derom til Kongen, uagtet han personlig var 
imod disse Skridt.*)

Det var ikke alene Ørsted, som Stemann paa den 
Maade brugte; det var saa godt som alle. Algreen-Us- 
sing havde f. Eks. privat skrevet til Gunst for Trykke
frihed, og da der saa skulde skrives en Forestilling til

0 En særlig Ørsted-Kender har gjort mig opmærksom 
paa, at det var Ørsteds Princip, naar en Sag ikke kunde 
standses, da at opgive sin Modstand og bidrage, hvad han 
kunde til, at den kunde sættes i Kraft paa den bedst mulige 
Maade. I de jevnlige Kontroverser mellem Stemann og Ørsted 
vandt S. ganske vist mange Sejre, men det gjorde 0. ogsaa.
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Kongen om en yderligere Indskrænkning deraf, sagde 
Stemann: Det skal Algreen-Ussing gøre. Han er bedst 
inde i den Slags Ting. Det skete ogsaa. I modsat Fald 
maatte A.-U. have opgivet sit Embede.

Frederik Barfod har et Sted sagt, at Stemann i 
sine Oldingedage var Grundloven af 5. Juni 1849 op
rigtig hengiven, og det er sandt. I ethvert Tilfælde vil
de han ikke have den forandret, da vi først havde faaet 
den. Allerede i Christian den VIII.s Dage anvendte 
han hele sin Indflydelse hos Kongen for i Tide at faa 
en fri Forfatning. Han mente nemlig, at Frederik den 
VII. var aldeles uskikket til at være Regent som Ene
voldskonge, og at det derfor var bedst, at man fik det 
ny i Orden, før han besteg Tronen. Alle hans Forestil
linger overfor Christian den VIII. var imidlertid frug- 
tesløse.

I Dygtighed og personlig Overlegenhed var — fort
satte Regenburg — Carl Moltke den betydeligste af 
de to.

Da jeg blev Departementschef og stillede mine Be
tingelser, sagde Carl Moltke bl. a.: „Ja, jeg gaar ud fra, 
at alt, hvad mine Forgængere har gjort, er rigtigt. 
Først naar jeg bliver overbevist om det modsatte, kan 
der være Tale om Forandring. Saa længe jeg er Mini
ster, bliver der ikke taget Hensyn til Udlandets Ind
blandinger, det har jeg sagt til Udenrigsministeren“. 
Og han holdt Ord; der var aldrig den fjerneste Tale 
derom; men ikke saa snart var han borte, før det blev 
helt anderledes. Han talte altid Dansk og skrev det 
godt; men af og til havde han sine Raptuser. Han var

Det har dog senere vist sig, at Christian den VIII 
umiddelbart før sin Død havde et Forfatningsudkast under 
Udarbejdelse.
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da helt forvirret. Han led af en Sygdom, Saar paa Tar
mene, og den bidrog rimeligvis til disse Anfald. Naar 
han fik dem, var alt, hvad han udførte, helt forkert; 
og da han sidste Gang blev Minister i 1864, var det i 
Grunden en Skandale. Han var aldeles svækket; men 
han skulde give Navn. Han kunde dengang intet hu
ske. I Statsraadet maatte han have en Nevø staaende 
bag sin Stol for at huske ham paa, hvad han skulde 
sige.“.......

I de mange Aar, Regenburg var i Skanderborg, kom 
han kun én Gang, ved Christian den IX.s Guldbryllup 
1892, til København, og man var forundret derover. 
Grunden var sikkert ikke blot hans Ulyst til at rejse, 
men ogsaa, at han, hvis han kom til København, ikke 
ret vel kunde undlade at søge Audiens hos Kongen, og 
det ønskede han ikke, da han med Rette eller Urette 
mente, at han hos Kongen var paa det sorte Bræt.

Han havde i hvert Fald været det, og Anledningen 
var den, at Kongens Broder, Prins Carl af Gliicksborg, 
engang i aller højeste Grad havde paadraget sig Fre
derik den VII.s Vrede. Prins Carl var Indehaver af 
forskellige Rettigheder. Han havde i den Egenskab lo
vet Kongen, at der til et ledigt Embede, som han hav
de Ret til at besætte, ikke skulde blive valgt en be^ 
stemt Mand, som Kongen under ingen Omstændighe
der vilde have paa den Plads. Ikke desmindre ud
nævnte han netop denne Mand og skrev til Kongen et 
Nytaarsbrev, der efter en kølig Nytaarshilsen fortsatte 
saaledes- „Zwar håbe ich versprochen ....“ (Ganske 
vist har jeg lovet...). Som Følge deraf fik R. Ordre 
til at sørge for, at Prins Carl øjeblikkelig fik sin Af
sked fra alle Poster og Værdigheder, hvilket ogsaa 
skete. Alt dette blev efter R.s Fremstilling i forvræn-
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get Skikkelse meddelt den daværende Prins Chri
stian, som i den Anledning blev vred paa R. Indtil sin 
Død havde R. alle denne Sags Akter liggende i sit 
Skab for, hvis Lejlighed dertil gaves, at kunne retfær
diggøre sig overfor Kongen. Han gennemgik engang 
det Hele for mig og bad mig om efter sin Død at sen
de det til Rigsarkivet, hvilket ogsaa skete.

Om de sønderjydske Forhold og sin Andel deri talte 
han ellers saa godt som aldrig. „Jeg tænker ikke paa 
det,“ sagde han engang, „fordi jeg ikke kan taale det.“ 
Og jeg bragte det derfor ikke heller paa Bane. Kun én 
Gang spurgte jeg ham, om han troede, at vi paa Lon
donerkonferencen, hvor han selv var med som attache
ret Minister Qvaade, kunde have faaet Linien Flens- 
borg-Tønder, hvortil han sagde: „Ja, en Aften paa en 
Spadseretur i Hyde Park sagde Lord Russel til Mini
ster Qvaade: „Hvis De i Aften kan love mig bestemt, 
at Danmark vil gaa ind paa Linien Flensborg-Tønder, 
„then we will go to war“, o: saa vil vi paa det Grund
lag begynde Krig.“ Men Qvaade turde ikke. Han maat- 
te have ny Instrukser, og næste Morgen var det alle
rede for sent.“

Hvad der maaske endnu mere end selve det fejl- 
slagne Arbejde for Danmarks Hævdelse af Slesvig — 
man tænke paa de skæbnesvangre Sprogreskripter af 
1850 og 51, der helt igennem var Regenburgs Værk, og 
for hvilke han paatog sig det fulde Ansvar —, hos R. 
havde uddybet Sorgen over Tabet af Hertugdømmet, 
var det Hverv, han efter Fredsslutningen fik overdra
get: at aflevere til Preussen det slesvigske og holsten
ske Arkiv, hvilket Arbejde optog hele hans Tid i Aare
ne 1865—69, og som førte ham til paany at opleve Her-
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tugdømmernes Historie gennem Tiderne. Det er utvivl
somt, at dette har knuget ham stærkt

Hvad var da hans sidste Tilflugt under disse Sor
ger, i det Hele hans Støtte under alle Forhold? Det var 
hans Religiøsitet, nærmere bestemt hans Kristentro. 
Da han ved sin Afsked som Stiftamtmand blev ud
nævnt til Storkors af Dannebroge, fik han, som Skiker, 
et Vaabenskjold med Motto anbragt i Frederiksborg 
Slotskirke, og der satte han saa øverst: „S em per 
tiro“, altid Rekrut, et Udtryk for hans Ydmyghed, at 
jo mere han fik at vide, des mere saa’ han, hvor lidt 
han vidste, hvor meget der var tilbage i at vide noget 
til Hunds; og derunder et hjerteformet Skjold, hvori 
en Rue, Regnbuen, og nedenunder et Anker — 
Regnbuen, Billedet paa Guds Trofasthed, som i Følge 
Fortællingen i 1ste Mosebog 9, 8-17 efter Syndfloden 
blev sat paa Himlen som et „Pagtens Tegn“, at Gud 
vil holde sin Haand over Jordens Folk, — og saa Haa- 
bets Anker (Hebr. 6, 19), at den, der stoler paa Gud og 
sætter sin Lid til hans Trofasthed, ikke skal blive til 
Skamme, men hans Haab gaar i Opfyldelse; — alt 
dette omsluttet af Hjertet, Billedet paa Kærligheden, 
der efter Apostelens Ord er Fuldkommenhedens 
Baand (Kol. 3, 14), som skal omfatte alt. Paa hans 
Gravsten i Skanderborg er tillige efter hans eget Ønske, 
hvad han gentagne Gange sagde til mig, anført Skrift
stedet, Marc. Ev. 5, 25-35, hvori staar Fortællingen om 
den blodsottige Kvinde og særlig: „Dersom jeg rører 
blot ved hans Klæder, bliver jeg frelst“, og som han 
sagde om: det er mit Ord. I dette Vaabenskjold og de 
dertil knyttede Ord har man efter min Opfattelse Re
genburg helt.
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Ogsaa overfor Kristendommen kom hans Sand
hedstrang frem. Engang han var bleven dødssyg, og 
der maatte ryddes op paa hans store Skrivebord, fandt 
jeg to meget brugte Udgaver (Tischendorfs og Lach
manns) af det nye Testamente paa Græsk, og han sag
de senere til mig, at han otte Gange havde gennemlæst 
hele det ny Testamente paa Græsk — 2 Gange med de 
bedste Kommentarer —, og at det var en Del af hans 
daglige Læsning. Hans Søsterdatter har efter hans Død 
fortalt mig, at han hver Dag bad Fadervor paa Græsk 
og fremsagde Trosbekendelsen paa Latin, netop hver 
af dem paa sit bestemte Sprog, fordi han mente, at i 
den Form havde vi dem i den oprindeligste Skikkelse.

løvrigt studerede han omhyggeligt, hvad der særlig 
i Tyskland fremkom om Israels Folks historiske og 
religiøse Udvikling og om Kristendommens ældste Hi
storie. Han har f. Eks. i sin Tid laant mig Wellhau
sens berømte „Prolegomena zur Geschichte Israels“. 
Han mente — med Rette —, at selv om meget af det, 
der saaledes blev fremført, skulde vise sig rigtigt og en 
Del tilvante Forestillinger derved blive uholdbare, saa 
blev Aabenbaringens Kærne dog derved ikke berørt, 
og at det var forkasteligt for troende Kristne at tage 
Skyklapper for Øjnene og lade, som det nye ikke var 
til. „Er det fremkomne forkert“, sagde han, „maa det 
bevises med Grunde og ikke med Paastande og For
sikringer.“ De videnskabelige Angreb paa Kristentro
en følte han sig iøvrigt ikke anfægtet af. Jeg mindes 
saaledes, at en paa visse Omraader lærd Mand engang 
ved en Amtsraadsmiddag sagde til Regenburg: „Har 
De læst? — og saa nævnede Spørgeren et dengang ny
lig udkommet negativt kritisk Værk — jeg husker ikke 
hvilket —. „Ja, jeg har“, var Amtmandens noget korte
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Svar. „Finder De ikke, at det, han der har skrevet, har 
megen Vægt?“ „Nej — jeg har selv for over 20 Aar 
siden gennemtænkt de Indvendinger, som Forfatteren 
nu har fremført, og fundet dem enten uholdbare eller 
betydningsløse.“ Punktum! Der blev om den Sag ikke 
sagt mere.

Engang, jeg var bleven forhindret i en Søndag Ef
termiddag at holde en Børnegudstjeneste paa Asylet, 
havde jeg bedt Frk. Lassen om at holde den i mit StedL 
I den Anledning sagde R. til mig: „Jeg kunde have den 
største Lyst til selv at tale med Børnene om Evange
liet; men jeg er bange for, at det vil vække for stor 
Opsigt; men nu har jeg gennemgaaet Teksten med Co- 
rinna, og hun siger saa, hvad jeg vilde have sagt.“ Jeg 
fandt, at Opsigten ikke gjorde noget, at den tværtimod 
kun vilde være af det gode; derimod vilde jeg have 
været lidt ængstelig for, om Børnene virkelig vilde 
have forstaaet ret meget af, hvad Amtmanden havde 
at sige, da han ikke var vant til at tale med Børn om 
de Æmner. Ellers havde han let ved at faa navnlig 
Smaabørn i Tale. Han standsede ikke sjældent paa 
sine Spadsereture og gav sig i Snak med dem og klap
pede dem paa Kinden. Gerne ofrede han i sit Hjem no
get af sin kostbare Tid, naar han derved kunde glæde 
de Børn, som kom paa Besøg i Amtsgaarden. Jeg an
fører dette med den Børnegudstjeneste, fordi det vid
ner om, lat Amtmanden kunde føle Trang til ogsaa paa 
den Maade at bekende sin Kristentro. Han var jo el
lers af Naturen saa tilbageholdende, at han f. Eks. 
helst ikke vilde have sit Navn nævnet, naar der var 
Indsamling til Trængende eller lignende. Derimod 
havde han straks, da jeg blev Præst her, sagt til mig: 
Er der nogen, som trænger til at støttes, kan De uden
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videre henvende Dem til mig og blot nævne Summen, 
som De synes, at jeg skal give, saa skal De straks faa 
den; og han holdt sit Ord.

Kort efter sin Afsked flyttedie han til København, 
og hans Søsterdatter havde haabet, at han skulde være 
i Stand til at genoptage det ved Forflyttelsen til Skan
derborg afbrudte Samliv fra Nørregade 15 med for
skellige gamle Venner; men det skete ikke. Dels var 
de fleste af dem døde, og dels led Stiftam tmanden 
mere og mere af en fremadskridende Hjertelidelse, 
som allerede i de senere Aar i Skanderborg havde 
svækket hans Arbejdskraft. Af den døde han i Køben
havn den 7. Juni 1895, 80 Aar gi. Men hans Lig blev 
ført til Skanderborg, hvor det hviler imellem hans to 
Søstre Conradine og Theodora paa Slotskirkegaarden.

En Mindesten med hans Portrætmedaillon, skænket 
af personlige Venner og af Mænd fra hele Landet, der 
paaskønnede hans Arbejde i Slesvig og hans Person, 
er rejst paa Skamlingsbanke ved Siden af Lau
rids Skaus og flere andre berømte Sønderjyders.

En smuk Marmorbuste af Regenburg, udført af Bil
ledhugger Johannes Hoffmann, findes i Læsesalen i 
Statsbibliotheket i Aarhus; hans udmærket lignende 
Billede, malet af Pedersen Mols, er ophængt i Na- 
tionalmusæet paa Frederiksborg Slot, og gode Kopier 
af det, ligeledes malet af P. M., findes i Amtsraads- 
salene i Aarhus og i Skanderborg.

Saaledes er ogsaa hans ydre Billed bevaret for Ef
tertiden.

Største Delen af sin kontante Formue skænkede 
han ved Testamente af 31. Maj 1895 som et Legat paa 
oprindelig 75,000 Kr. — nu 82,700 Kr. — til Køben-
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havns Universitet under Navn af „Stiftamtmand 
Regenburgs Legat til Fremme af nordisk 
Historie“, saaledes at aarlig 3 Legatportioner hver 
paa 800 Kr. uddeles til yngre Videnskabsmænd 1) til 
Hjælp til Studier af nordisk Historie, 2) af nordisk 
Retshistorie og 3) af sønderjydsk Historie.

En Sum paa 6000 Kr. blev bestemt til Fortsættelse 
af „Den Regenburgske Samling“, og endelig 
fik Slotskirken i Skanderborg og Alder
domsboligen sammesteds mindre Beløb.

Saaledes gav han til sidst sit Land og sit Folk alt, 
hvad han havde erhvervet



REGENBURGS SELVBIOGRAFI
Af: Levnedsbeskrivelser af de ved 
Kjøbenhavns Universitets Fire- 
hundredaarsfest promoverede 
Doktorer og Licentiater, med
delte af dem selv. Kbh. 1879.

Jeg, Theodor August Jes Regenbur g, er 
født den 20de April 1815 i Aabenraa, hvor min

Fædreneslægt i flere Led har havt Hjem, og min Fa
der Jakob Regenburg var anden Præst (Diakonus), 
som det paahvilede at holde Prædiken paa dansk. Med 
min Moder Anna Theodora Barbara, Datter af Sogne
præst Andreas Wetche i Starup ved Haderslev, havde 
han i 1805 indgaaet Ægteskab og efterlod ved sin Død 
den 21de Januar 1821 af dette 6 Børn, for hvilke den 
ham til Sommeren 1860 overlevende Enke sørgede 
med uforglemmelig Opoffrelse og Omhu. Efterat have 
nydt den første Underviisning i Aabenraa deels privat 
deels i Byens Skole og senere i Bjolderup Præste- 
gaard, blev jeg den 1ste Septbr. 1829 optaget som Elev 
paa Sorø Akademi, hvor jeg i Juli 1835 tog Examen 
artium og i de følgende tre Semestre Examen philo- 
sophicum. Som akademisk Borger ved Kjøbenhavns 
Universitet blev jeg indskrevet den 23de Marts 1837. 
Efter ikke lang Tids Forløb erholdt jeg, som i Sorø 
havde havt en Friplads, det moltkeske Stipendium og 
blev derved sat istand til at anvende hele min Tid til 
videnskabeligt Arbeide. Til Fagstudium valgte jeg
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Lovkyndigheden og tog den 21de April 1841 juridisk 
Examen.

Efter herpaa i nogen Tid at have øvet mig i prak
tiske Forretninger paa et Sagførerkontor, blev jeg den 
28de Juli 1842 antaget som Volontør i det daværende 
Kongelige Danske Cancelli, og kort efter i Forbindelse 
hermed ansat hos Kollegiets Præsident, daværende 
Geheime- Stats- og Justitsminister Stemann, samt den 
23de Februar 1843 til at føre Opsyn med Cancelliets 
Bogsamling. I Begyndelsen af 1845 blev jeg tillige Se
kretær ved Fængselskommissionen ifølge dennes Valg, 
som stadfæstedes ved Kongelig Resolution af 24de 
April samme Aar, og var blandt andet sysselsat med 
Grundlæggelsen og Opførelsen af Straffeanstalten ved 
Horsens; den 24de Januar 1848 erholdt jeg Bestalling 
som Cancellist og i 1849 overtog jeg en kort Tid Se
kretærforretningerne ved den under 9de Februar sam
me Aar nedsatte Landbokommission istedenfor sam
mes Sekretær Th. Rosenørn (senere Rosenøm-Teil- 
mann); men den 9de August 1849 blev jeg efter For
langende af daværende Kammerherre Tillisch, som 
var bleven beskikket til Medlem af Bestyrelseskom
missionen for Hertugdømmet Slesvig, stillet til hans 
Disposition, og afreiste samme Dag med ham til hans 
Bestemmelse.

Min hidtilværende Stilling blev mig vel forbeholdt 
og endnu under 31te August 1850 erholdt jeg Bestal
ling som Fuldmægtig i Justitsministeriet, men jeg kom 
dog ikke til at vende tilbage til min gamle Virkekreds. 
Uden at opgive min Stilling hos Kammerherre Til
lisch, som den Ilte Juli 1850 blev beskikket til over
ordentlig Regjeringskommissair for Hertugdømmet 
Slesvig, erholdt jeg den 1ste September 1850 det Hverv
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at overtage de til Kirke-, Skole- og Underviisningsvæ- 
senet i Hertugdømmet hørende Sager, og skjøndt dette 
Hverv oprindelig var bestemt til at være midlertidigt, 
blev jeg, som imidlertid under 27de Februar 1852 var 
bleven udnævnt til Ridder af Dannebroge, efter at Grev 
Carl Moltke havde overtaget Ministeriet for Hertug
dømmet Slesvig, der kort efter blev flyttet til Kjøben- 
havn, under 13de Februar 1852 udnævnt til Departe
mentschef for de til Kirke- og Underviisningsvæsenet 
under dette hørende Sager (tredie Departement), hvor
for jeg samtidig erholdt Bestalling som Justitsraad og 
under 6te October 1852 som Etatsraad. I Forbindelse 
hermed overtog jeg gjentagne Gange Bestyrelsen af 
Ministeriets Sekretariat og undertiden af et af de an
dre Departementer under Ministeriet og fra 2den 
Decbr. 1859 til 31te Marts 1860 var jeg Direktør for 
samme; men jeg, som imidlertid under 5te Februar 
1860 var bleven udnævnt til Commandeur af Danne
broge og under 31te Marts s. A. havde erholdt en sær
lig Tilkjendegivelse af Kongens Tilfredshed med min 
Embedsførelse, vedblev derfor uafbrudt at bestyre 
dettes tredie Departement, indtil Slesvig blev løsrevet 
fra sit Stammeland.

Den 24de October 1864 blev jeg entlediget fra min 
Stilling som Chef for Sekretariatet og tredie Departe
ment under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. 
Dog vedblev jeg, efter en til mig rettet Anmodning, at 
have Tilsyn med dettes Archiver, og ifølge allerhøieste 
Resolution af 22de Marts 1865 blev det overdraget mig 
i Forbindelse med hidtilværende Chef for Sekre
tariatet under Ministeriet for Hertugdømmet Holsten, 
Grev W. C. J. J. Moltke at gaae Udenrigsministeriet 
tilhaande i Fredstraktatens Art XX angaaende Afgi-
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velse af Archivalier til Hertugdømmerne, og dette 
Hverv, som jeg, efterat Grev Moltke tidligere var fra- 
traadt, vedblev at varetage alene, sysselsatte mig i de 
følgende Aar dog med Afbrydelser i Sommermaane- 
derne 1867, 1868 og 1869, da jeg ved Badereiser til 
Norge maatte søge Helbredelse for en ved et Fald for- 
aarsaget Hoftekontusion, indtil jeg under 16de Marts 
1870 blev beskikket til fra den 1ste April samme Aar 
at være Stiftamtmand over Aarhus Stift og Amtmand 
over Aarhus Amt, hvormed under 2den April s. A. 
blev forbunden Hvervet som Formand for Valgbesty
relsen for 10de Landsthingskreds, under 17de Mai 
s. A. Hvervet som fast Formand for Overlandvæsens- 
kommissionerne i Aarhus og Skanderborg Amtsraads- 
kredse, og under 2de Juli 1871 Varetagelsen af de med 
Posten som Direktør for Horsens Straffeanstalt for
bundne Forretninger.

Skjøndt praktiske Forretninger i overveiende Grad 
have optaget min Tid, har jeg dog stadig ved Siden 
deraf med Forkjærlighed hengivet mig til videnskabe
lige Studier, navnlig i Fædrelandets og i Særdeleshed 
i Slesvigs Historie. Jeg har ikke kunnet bringe disse 
til den Fuldendelse, som udkræves til selvstændig Pro
duktion, men jeg har fremmet adskillige herhen hø
rende Arbeider og er derved kommet i Forhold til 
ikke faa af vore Videnskabsmænd.

Disse for mig ligesaa kjære som frugtbare Forbin
delser skylder jeg uden Tvivl, at jeg i Decbr. 1862 
blev valgt til Medlem af det Kongelige Danske Selskab 
for Fædrelandets Historie og Sprog, og at Universitetet 
nu har gjort mig den Ære at kaare mig til Doctor 
philosophiae.



DEN REGENBURGSKE SAMLING
I

STATSBIBLIOTEKET I AARHUS
VED ERLING STENSGÅRD

Det er engang af Redaktøren af den udmærkede »Haand- 
bog i det nordslesvigske Spørgsmaals Historie« bleven 

udtalt, at den Samling Litteratur vedrørende Hertugdømmerne, 
som August Regenburg med udpræget historisk Sans til
vejebragte især under sin mangeaarige Embedsvirksomhed 
i Sønderjylland, er >det ypperste Hjælpemiddel, der over
hovedet haves til Studiet af de store politiske og nationale 
Bevægelser i Rigets sydlige Provinser henimod og ved Midten 
af det 19. Aarhundrede«.

Dette er maaske lovlig meget sagt, og ligeledes er samme 
Forfatter muligvis en Kende for sikker i sin Sag, naar han 
hævder, at »Samlingen ganske overtræffer de københavnske 
Bibliotekers Litteratur vedrørende samme ÆmneogTidsrum« ; 
i hvert Fald er nogen ligefrem Sammenligning og Afvejen al
drig bleven foretaget af Sagkyndige. Men alligevel — at der om 
denne store Bogsamling virkelig lader sig bruge endog me
get store Ord, det tør betragtes som hævet over enhver Tvivl.

Dette at sammenligne forskellige Biblioteker er jo i det 
hele en saare møjsommelig Sag: som oftest krydser For
trin og Mangler hinanden i saa broget Følge, at Vægtskaalene 
vil vippe i det uendelige og ikke let tillade nogen bestemt 
Dom at fæstne sig.

Naar man alligevel til en vis Grad har gennemført en 
Sammenligning af Regenburgs Samling med en tilsvarende
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Afdeling af et andet Bibliotek — Gruppe 11 i Landsbiblio
teket i Kiel — er det ikke saa meget for at maale de to 
Samlinger med hinanden; Jævnførelsen er simpelthen fore
taget for at drage Nytte af den velordnede trykte Katalog 
(1898, med Tillæg 1907), som den nu afdøde R. v. Fischer- 
Benzon har udarbejdet over Biblioteket i Kiel1); i et Eks
emplar af denne har man afmærket, hvilke af Bøgerne der 
ligeledes findes i Regenburgs Samling, og disse Skrifter er i 
Statsbibliotekets Bogrum C opstillede i een Bogstavfølge (dog 
med særlige Hylder for store Formater samt for Topografi 
og Biografi, ordnet alfabetisk efter Sted og Person).

Som en særlig Gruppe staar saa de Bøger, som Regen
burgs Samling ejer fremfor Landsbiblioteket dernede i Holsten, 
alt i alt vel 1000 Bind, deriblandt ogsaa mange tyske Skrifter.

Mangler og Huller i den Regenburgske Samling, som 
man opdager gennem den nævnte Katalog eller ad anden 
Vej, gør Statsbiblioteket alt muligt for efterhaanden at bøde 
paa, idet denne Afdeling er en af de ganske faa indenfor 
Biblioteket, hvor der stræbes efter Fuldkommenhed — den 
Fuldkommenhed, som vel aldrig naaes.
, Regenburgs Maal har utvivlsomt været ikke mindre højt: 
som Embedsmand, som historisk Forsker, som Fædrelands
ven har han haft Brug for alle de Skrifter, der belyser 
Hertugdømmernes Forhold; ethvert Spørgsmaal vedkom
mende Sønderjyllands Stilling indenfor Riget, og navnlig 
vedrørende de nationale Brydninger dernede ved vort Moders- 
maals Grænseskel, har Regenburg ønsket at kunne faa Svar 
paa blot ved at tage den rette Bog frem af sin Reol.

Mange Bøger har han — som enhver Bogelsker — faaet 
forærende; men de fylder kun lidt ved Siden af de Tusinder 
af Skrifter, han har købt: store Værker i mange Bind, bitte 
smaa Pjecer paa ganske faa Sider. Kun paa eet Omraade 
har den flittige Samler vist en forstandig Resignation — 
paa Avisernes: han har indset, at han her ikke kunde naa 
Fuldstændigheden, og af Avis-Litteraturen har han kun op-

01 Aarhus Skoles Program 1896—98 udgav J. Hoffmeyer: Fra »Regen
burgs Samling«. Til Studiet af Schleswigholsteinismen og de slesvigske Krige. 
En Bibliografi. (Ogsaa udg. som Særtryk.)
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bevaret den ældre Del; for nyere Tiders Vedkommende har 
han nøjedes med enkelte Numre, eller ogsaa har han gjort 
Udklip; naar disse Avis-Stumper engang bliver nøje ordnede 
og opklæbede, vil de danne en højst interessant scrap-book. 
Samlingen indeholder nu, med de ad andre Veje tilkomne 
Forøgelser, ca. 200 Bind Aviser og ca. 50 Mapper med ord
nede Smaatryk.

Af Bøger og Pjecer ejer Samlingen nu ialt ca. 10,000 Bind. 
Pjecerne er i stor Majoritet, hvad enhver, der kender lidt 
til den Maade, hvorpaa den politiske og nationale Kamp 
om Sønderjylland er bleven ført i Litteraturen, let vil for- 
staa; der staar i den Regenburgske Samling gennemsnitlig 
ikke mindre end 96 Bind paa 1 Meter Hylde — Bogejere 
kan snart overbevise sig om, at det er et meget højt Tal.

Alle Samlingens Bøger er indbundne; de er opstillede 
i følgende Grupper: 1) Tidsskrifter, Skoleprogrammer o. a. 
Periodica; 2) Love, Forordninger o. lign.; 3) a. Hertugdøm
mernes Historie (ogsaa Krigshistorie) og Beskrivelse; b. En
kelte Byers og Egnes Historie og Beskrivelse; c. Biografi; 
4) Skolebøger til Brug i Hertugdømmerne; 5) a. DanskSkøn- 
litteratur, skreven af slesvigske Forfattere eller behandlende 
Æmner af Hertugdømmernes Historie; b.Tysk Skønlitteratur 
af tilsvarende Art.

AfHaandskrifter indeholder Samlingen kun faa; Re- 
genburgs store Brevsamling (omtalt bl. a. i A. D. Jørgensens 
»Redegørelse« 1901) findes i Rigsarkivet. Dog værner Stats
biblioteket med Pietet om to uanseelige Mapper, der gemmer 
saadanne Regenburgiana som Borgerbrev, Eksamensbeviser, 
Bestallinger m. m., og hvori der ogsaa ligger enkelte histo
risk værdifulde Optegnelser fra Regenburgs Haand. Og en
delig opbevares i den Regenburgske Samling de smukke og 
hjærtelige Adresser, som den gamle Patriot i sit Livs 
Aften modtog fra taknemlige Danske Nord og Syd for 
Kongeaaen.

En af disse Henvendelser, fra 1895, omtaler, hvorledes 
Bismarck, der. fødtes samme Aar og samme Maaned som 
Regenburg, just var bleven hyldet af sine Landsmænd; nu 
ønsker Adressens Underskrivere — Mænd som Cornelius
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Appel, A. Asmussen, H. F. Feilberg, A. D Jørgensen, Gustav 
Johannsen og mange flere — at frembære deres »stille Tak< 
til den gamle slesvigske Embedsmand; og i Ord, som endnu 
ikke har tabt deres Klang og Skønhed, hvorfor ogsaa delte 
lille Skrift skal slutte med denne kønne Hyldest, mindes de

THEODOR AUGUST JES REGENBURG, 
DER I KÆRLIGHED TIL FÆDRELAND OG 

MODERSMAALET HAR BIDRAGET SAA 

MÆGTIGT TIL AT RUSTE OS I 

KAMPEN FOR VORT 

BEDSTE EJE.
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