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iån Øæeftiuing inötoaee imiölertiö Regenf og Re;
genelivet. 'Det er alt enö tilfælbigt, Regenfen
bliver öet Øteö, hvor Ømöenteefoteningen og öermeö 6m;
benterlivet, faaIeöes font vi forftaat bet, fin Søöfeløz
time. get fpireöe aIt öet, ber 1820 htvöer i fulöt SIOE-

Regenf Øtuöenterforeningene Dugge, Regensa
et bene Søöefteö.

(03 609 var Regenfen öe 'Iiöer ingenlunöe bet poetiffe
Øtuöenterbo, öet fenere paa Øcenen blev tiI, fnatete
et Ionomgæeöet 3om8borg. Øere zvgningen var
lig forfalöen uöaötil, iaa bet i 1793 blev nøönenöigt
öeeç'trege, öen iffe bliver prefavetet meö ftvrfenöe '
miöler, vil ben fomme til fe uö font Ørvöe”, og inöz
aötiI var öen inötettet meö fpartansf 'Qiaweligbeö og ftvtet
meö Steengbeö bet teologiffe SafuItet. 03m enö
bet meet neövætöigenöe Øvmbol berpaa - :Sætnftcengerne

Dinönetne forfvanöt op mob öet ISöe Xarbnnöreø
bes Sætning, førtea äinet bog et fmaaIigt og
bigt Iilfvn meö alle ting. 6er Högangøfribeöen begtæna
feöee porten qufeöee og LTøgIetne
overgaves til Regenøprovften. 439 1er ;Softwp neö iffe
beöre (Dvb minöes Regenf meö enö ”Seestningen't
fonöret fra äveröagen ubenfor bene ”ture og præget
profesforerneø mvnöige og militatiftiife Ænevælöe.
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men (ñwöe gæeeöe og bobIeöe bet unöee laaget.
Regenslivet fine Eveñöer.
Dets provst var ben miIöe og forftaaenöe

Rasmus avewp, alle Regenfianeees gobe Den. Dets
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ñg meb en pubfig Øammenblanbing af :Sbealiome og
materialiome -- frænfebe mabtilbøieligbeber. 'Gil ånrmen
over en nbebagelig profeofor tom en minbet lige (om beretø
tiget ;Sanne over en brøfig og febtet Regenoøfonom. Zegge
ffulbe ftraffeo og ftraffee netop veb- et Einbegilbe, hvor
profesforen funbe faa fit p ereat og Ølonomen unbbrageo
.Sortieneften veb at man felv overtog Sortaeringen.
men bag planen nlmebe anbre planer. 'Giben var inbe

til at give benne bobbelte proteft bobhelt Daegt neb at Iabe
ben ubgaa - life fra Regenfianernee lille Krebs, men fra
hele ben banffe Ømbenternerben, ber bermeb inbbøbeo til
at beltage i en ”flygtigbeb” i Regenegaarben manbagen
b. Ste juni 1820 - af genfvn til luffetiben iiffert faa tiba
ligt paa 2lftenen font vel muligt - og til fgmtibig at tage
bet afgørenbe Øfribt for at afrvfte Zlaget.

á 9

Det var felve Sribebene hellige 3egreb, ber var i Sare,
felne Sribebeno bøie Sbeal, bet gialbt om at værge.

løftebe man Blilftet og faa nb over Danmgrfo (Brænfe,
møbte man io allevegne bette nye :Sbeal og en Ungbom, font
ftob paa Dagt for bet. Xnnbt om Evfllanb bavbe Sri;
bebotampene mob aapoleon fight be faafglbte anfdaens
febafter, bvio Seltranb var 2m, Sribeb, Sæbrelanb. Zee
vægelfen, ber var nbgaaet fra Een«, banbe lige fremfglbt bet
berømte martburgømøbe b. 18. Øftober 1817, ber tilfigtebe
et lgnbsomfattenbe äurfcbenforbnnb og fra Regeringerneo
Øibe var blevet møbt meb flrappe mobtroef. Øg langt nebe
bet urolige Æalfanbiørne foempebe (Broeferne bereo belteø

mobigeSribebofamp, lyvori ogfaa banffe Øtubenter fort efter
ffuIbe beltage af ren pbillyelleniol begeñtring.

4 i. r. ' e" ; -. ”lå/x .
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gøres et vist Sælleøffab gælbenbe meb alle Zlanbene afbøbe
Øtormænb. Ørbet ,,2(anb” er enbvibere bobbelttvbigt,⁄anø
tvber muligheben af i Æigheb meb Eærlingen i (Boethes Digt
at være ;Serre over mvftifle og for alminbelige bøbelige utila
gængelige Bræfter. Det hele er altfaa hverfen mere eller
minbre enb en lvriaføromantisf (ñermanieme, et Sbrføg paa
at forbanffe ånrfchenfchaftetø (Brunbibe.

Derefter føger åliffet atter nebab og træffer træets
Stamme, hvorfra nu bet ñbfte åillebe hentes:

”Di er ben Øtamme, fom evigt ifal ftaa”.

meb ganffe famme Ønffe var Regenølinben efter Gagnet
blevet plantet. 3 bette Ivfe træ faa thriftian winther
io, ibm alle Regenfianere, Øvmbolet paa felve (Baarbene
nye 'Zlanbz

Sibel er Du ibm alle vi.
Xegenfen er vor mbber.
Dit Øinb er funbt, Din tante fri
og hver Ømbent Din Brober.

Dar be't formeget at fige, at be, ber levebe i pagt meb bette
ifønne og frobige træ, ogfaa var fornbbeftemt til pagten
meb Ævigheben, til' at være tibenø og Solfete egentlige,
fanbe og ttebfevarenbe Bærnet'

anbet Derø nævner faa Øvgaven, pligterne, ber famleø
i 'bet fraftige og frebelige 'erbeibe i Dibenftabenø hellige
gave, i'Dilien til inbefter at vinbe, hvab ber ubabtil var
gaaet tabt. meb en Denbing, ber om ben iffe var Iaant
birefte fra be bengang uben Øfruvler a'nvenbte :lieberfomá
merøbiicher og berfor var tilhørerne befenbt - funbe tom;
me' til at virfe libt vubfig, beifrives bet ibm et llrbeibe, hvor;
unber be enige årøbre tnvtter be mægtige 'Daaben fammen.
âvilfe biøfe Daahen maatte være herhjemme, hvor vi iffe
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Øiebliffet brøb os om anbet enb Sreb, lommer thriftian
minther først Ølutningen trebie Deres i Ianfer om.
De to fibfte linier løb her nemlig oprinbelig:

Dygtigt vi Bogen og Dennen vil tage,
bet er be en, vi føre i effolb.

'Det var iffe alle waenter, ber var falbebe til og havbe
haft ben Mile at tiene paa Solbatervie og banne et frigeø
riet Korps, men alle funbe be gribe be aanbelige Daaben
og beltage i paa Zlanbens Dalplabfer.
0g bet var iife uben Betvbning at nnberftrege, at til at

var heller itle Øtubenterne uvillige. :Erinbringen
om, hvorlebee alle Gamfunbøilaafer, alle Dele Æefolta
ningen: äønber, Øømoenb og Golbater (meb 2lttributerne
plov, Ror og Øværb i en for Rimetb Øfvlb omvenbt (Orø
ben) havbe værget Danmarf, nøbvenbiggiorbe en Sremhæz
velfe af, at heller iffe ”âøiffolene Øønner” - venter
(Drbet Øwbenter, fom overhovebet flet iffe forefommeri
Difennnen åetegnelfen er rimeligvis en fiben (ñrunbtvigs
Bügetaler paa äorche Bolleginm gængs (Dmitrivelfe
”Univerñtetete Øtnbenter” - agter at tilbage, om enb
be nu er henvist til at og fejre paa anbre Ømraaber.
maalet er bog'bet Det er Danmarf, bet gælber, 7er
om be - ibm Ørnnbtvig 1817,?vilbe bet meb fit nye 'Cibøe
ffrift er henvist til en aanbelig Dolb, til at bygge meb
paa et aanbeligt Danevirfe.
Deb bet følgenbe, ,,herlige fierbe” nere blev bet font fagt

fiben Øtit, at alle reifte fig og veb (Drbene: '

,,(ñiv mig Dit åaanbtag, min Den og min brober”.

ratte hveranbre åaanben. Deriete 3nbholb er iøvrigt en

høitlemt Sæbrelanbslvrif, et ægte Øtub Eibenø :Sorba
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rebe, at ”ban naar ikke Gbriftian”, faerebe ben Dom, at
ben var ,,et gIab begeñtret Ubbrnb i Sølelfen af at vaere
træth gennem Bnnbifab til lys, en Zebubelfe af Ørbet:
ubeuffer iffe llenben.” 'Det er io alle Iilfælbe een Sorflnz
ring. (139 i Sreberif Sabrieinø' lille Øñtfe ”En Øtnz
benterifovtnr”, fem Sorfatteren - ben fenere Regenea
provst-oplaeer en maiaften 1821, fynger Øtubenterne ben
meb 2egeñtring unber et Øolb veb et Giovløberbuø Dye
rebaven LTaervcereIfe af fere etatøminifter m[øfting].
Den blev burtigt tryft og bnrtigt populær. 3 et Brev

fra Bøbelev 17/11 1821 til Regenevennen 'Diaby anmober
mintber bann nemlig om at fenbe fig bet ,,nye Øplag” af
Difen, bvie ben allerebe foreligger. Den var forreften faa
Uger efter Gammentomften blevet optaget Kofenfilbeø
,,2revbuen” (no. 5. manbagen b. 26. Suni 1820) - et
Ugeblab af et, enbogfaa meget bIanbet BnbboIb - unber
maerfet "vinter". Den ñf naturligvis plabe ben nye
Øtnbenterforeninge førfte Difebog fra 1822 (meb melobien
trth ben nye Ubgave 1833). (Og ben fomiffe (Original,
Blofter Ebomae Diafing âeegaarbø inet iffe for poee
ñena 61%be berømte ”Rimvofe” 1824 er et af Digtene
ffrevet i bene Rytme [actez ”af en betienbt Sorfatter”] og
til bene melobi.

Britifen bar io fenere taget anberlebeø baarbt fat. ZIIIea
rebe 1835 angreb milfter (i fin Brint af leriftian
mintbere lige ubfomne ”nogle Digte”, bvorveb ban
ibm befenbt fem inb en bæftig Seibe meb poul møller)
iiaer Difenes (Dmfvæb, ber ”altib fyngeameb beeliget Købt
af be maabeligfte Øtnbenter”. Øg 1838 Iøb ber - veb Se;
ften ZInIebning af galvtrebeaarebagen for Øtavnebaane
bets Æøening - protefterenbe Reiter, ber bævbebe at Øtue
benterneø ”ftørfte Ros er, om vi fnnne blive ”gobe :Bore
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