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Viceprovst Søren Skouboe i Regensgaarden.
Enhver, der har tilbragt en Tid som Alumne paa Regensen, kender den
mærkelige Stemning, som hviler over Gaarden, denne Stemning, der er
skabt af Fortidspræget paa alt derinde, af Gaardens arkitektoniske Ejendommeligheder,

af Beboemes

glade

Ungdom

og af en

Mængde

andre

Forhold.
Vor gamle Viceprovst passede saa vidunderligt ind i hele lnteriøret og
bidrog i høj Grad til at understrege det særegne ved Regensstemningen.
Naar vi bortflyttede Regensianere af og til tyede ind til Gaarden for
at indaande et Drag af den Luft, som var bleven os saa kær, naar vi vemo-
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digt tænkte paa, hvorledes den glade Skare, som vi havde tilhørt, var spredt
og forsvundet, og naar vi saa de os ukendte Ansigter der, hvor vi selv og
vore Kammerater havde levet saa frit og lykkeligt, saa vakte Synet af
Viceprovsten de gamle Minder saa levende tillive, og vi saa i ham en af
de Traade, der knyttede Nutiden til vore glade Dage paa Regensen.

Da

han gik bort, følte vi derfor alle Vemod, og de, som havde været saa lykkelige at nyde godt af hans personlige Venskab og havde lært ham nærmere at kende, følte oprigtig Sorg. Vi har derfor sikkert alle Trang til
at efterlade et Minde, som for Fremtiden vil kunne levendegøre det ejendommelige, med Regensstemningen saa harmonerende Indtryk, som han
har indgydt os alle.
Den i sin Tid nedsatte Komité har formaaet den kendte Kunstmaler
Hugo Larsen til efter Fotografier at fremstille en

Kultegning af Vice-

provsten.

Hr. Larsen har selv tidligere været en ret hyppig Gæst paa Regensen, da hans Broder, nuværende Skolebestyrer Otto Bjørneboe, boede
derinde, og han har saaledes formentlig haft de bedste Betingelser for at
give Udtryk for, hvad man kunde ønske at faa frem i Tegningen.
Billedet ovenfor viser, hvor fortræffeligt Kunstneren har formaaet at

løse den givne Opgave.
Da sikkert alle gamle Alumner vil sætte Pris paa at faa en Gengivelse
af Hugo Larsens smukke Blad, har den nedsatte Komité ladet dette reproducere. Paa sidste Side af nærværende Nr. af »Regensen« vil man finde
nærmere Oplysning herom.
Originalen tænker vi os ophængt paa Læsestuen til varigt Minde om
vor kære gamle Viceprovst, Justitsraad Søren Skouboe.
Chr. ]. Baastrup.

Fra den ældste Regens.
(Ved Thomas B. Bang).
Det nedenfor trykte Aktstykke, der findes i Danske Kancellis Arkiv,
turde give enkelte gode Oplysninger om den ældste Regens” Udseende. I
Aaret 1617 var Mette Hardenberg død, og Aaret efter lod Kristian IV Kommunitetet afkøbe Arvingerne hendes prægtige Gaard, der laa mellem Skidenstræde (o: Krystalgade) og Store Kannikestræde, og som det nu viser sig
ogsaa med en Fløj ud mod Købmagergade. For at gøre Bygningerne brugelige til Studenterbolig skred man straks til omfattende Ombygninger, og
Tilsynet hermed overdroges, som naturligt var, til Universitetsøkonomen
Thomas Finke, men det ser ud til, at han har smølet med Arbejdet, og
4 Aar efter fratog man ham da Tilsynet og overdrog det til Universitetets
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Patron, Kansler Kristian Friis, der for øvrigt 1624 afkøbte Universitetet
den vestlige Halvdel af Gaarden. Vistnok fra denne Tid skriver sig det
her meddelte Aktstykke, der utvivlsomt er Kanslerens (dog ikke egenhændige) Udkast til Regensens Indretning.

Efter den indmurede Stentavle
er Regensen vel allerede bygget 1623, men dette kan formentlig kun gælde
den Del, som Thomas Finke havde ladet opføre.
For at give Fantasien større Flugt skal Udkastet ikke kommenteres,
skønt man vistnok nogenlunde vil kunne rekonstruere Bygningens Udseende
fra før Branden 1728; kun skal det tilføjes, at vi allerede omkring 1700
hører om Lindetræer i Regensgaarden.
Først i dett Huss, som D. Thomas haffuer ladet forferde, kandt lossere
50 Personer.
Dernest i dett ny Huss, som der op thill skall byggis, kandt losseris
24 Personer.
Noch i Boldhuset, naar dett bliffuer tho Allen forhøyett, kan der i
giøris Kamer thill 28 Personer.
Hoss Boldhusett indtill min Haffue wdt thill Skiden Strede kandt staa
itt hus 39 Allen lang.
Der wdi kandt were 6 dobbelt Kamer.

Wnder thill 12 Personer.

Och offuen paa 3 saadan Kamer thil 6 Personer.
Och huis offuer bliffuer kandt brugis thill ett Bibliothec.
Dett Huss, som staar wdt thill Kiødmangergade kandt brugis thill Voning
thill en Mandt och Quinde som kandt tage Ware paa Studenterne, naar de
worder siuge.
Och kandt der wdi giøris 3 Kamer offuer, och 2 wnder, noch 1 Badstuffue thill de siuge Studentere.
Thuende Secreter kand saaledis giøris:
Først den Kielder, som er wnder dett ny Huss, som skall brugis thill
loco secreto for dennem som boe paa den synder Side.
Dernest kandt giøres dett andet Secret paa den nøre Side i Enden
Den anden Brynd findis opmurett med hollandsk Klinker op til det
paa Boldhuset, dog uden for det, i den østre Ende.
Item kandt och giøris thuende Brynde, den ene mitt i Collegii Gaard.
store murett Huss, som de 50 Studenter kandt iboe.

Regensianersamfundets Oprettelse.
Da det netop i indeværende Foraar er 15 Aar siden, den Bevægelse
blev rejst, der førte til Regensianersamfundets Tilblivelse, kan det for-
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mentlig være af Interesse for Medlemmerne at blive bekendt med eller faa
opfrisket de Begivenheder, der staar i Forbindelse med Starten.

Vi af-

trykker derfor den Beretning, som Idéens Fader, nuværende Birkefuldmægtig.
i Hørsholm, cand. jur. Gunnar Glarbo i Samfundets Protokol har affattet
om dets Stiftelse.
Det var i Marts Maaned 1902.

Foraarsudflytningen stod for Døren, og

denne Udflytning vilde berøve os flere af de Regensianere, der i de sidst
forløbne Aar havde spillet en stor Rolle i Regenslivet og følgelig havde
givet dette sit Præg.

Vi, hvorved jeg forstaar de 0. 20 Regensianere, der

som ivrige Medlemmer af Vækkerforeningen »Pip« havde staaet sammen,
eller for at bruge en dengang almindelig anvendt Bebrejdelse imod os,
havde dannet Klike, vi skulde miste nogle af de Kammerater og Venner, vi
satte mest Pris paa.

Derfor var det kun ganske rimeligt, at vi besluttede

at gøre et mindre Afskedsgilde for disse udflyttende, og som det altid gaar
henimod

Udflytningen

fra

Regensen, man opdager, at man har mange

Venner ogsaa udenfor den Klike og det regenspolitiske Parti, hvortil man
hører, og at man følgelig ved et Afskedsgilde gerne vil sprænge Parti- og
Klikerammerne for at faa alle Venner med.
Saaledes ogsaa her.
Skønt den - iøvrigt selvbestaltede - Komité, der virkede for Gildet den bestod af Elmquist (stud. theol.)

og Undertegnede - som staaende

midt i den regenspolitiske Strid, der i de Aar var sat en Del paa Spidsen,
helst vilde have Deltagerne begrænset til Regensianere af den rette »Kulør«, kom nogle andre dog med. Desuden deltog en Del allerede udflyttede,
saa at vi ialt vel var en 30 Deltagere.

Blandt dem, der var der, husker

jeg nu kun H. Chr. Thygesen (stud. jur.), 1mm. Dam (stud. jur.), Henrik
Ussing (mag. art.), F. Teilmann (stud. med), Valdemar Dannemand-jensen
(Stud. theol.),
Mahler (cand. med.), A. V. jensen (stud. jur.), F. M.
Henriksen (stud. theol.), Magnus Grell-Christensen (stud. theol.), foruden
Komitéen.

For Kuriositetens Skyld tilføjer jeg dog, at Henry Goldmann

(stud. mag.)

hen paa Aftenen blev opdaget paa Købmagergade

(Gildet

stod paa 3. Gang 1) og trukken ind ad Vinduet.
Gildet gik godt og virkelig hyggeligt.

Den ene Tale afløste den anden,
hvorhos Sang og anden Gemytlighed trivedes godt.
I en Tale, som jeg holdt for de udflyttende, udkastede jeg den Tanke,
at vi skulde danne et Regensianersamfund, hvor vi ogsaa i Fremtiden
kunde mødes paa regensielt Grundlag. Om Eftermiddagen havde jeg omtalt dette for en enkelt eller to af Deltagerne i Gildet, og fremsat her
syntes Tanken at vinde Anklang.
Thygesen tog resolut Ordet og foreslog nedsat en Komité, bestaaende
af Ussing, Elmquist og mig.

Den valgtes med det samme, og vi drøftede
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Aftenen hen forskellige Planer og andet dette vedrørende.

i

Nogle mente,

at man burde indskrænke sig til at danne et Samfund' af gamle Pipianere,
andre vilde kun have Regensianere fra de sidste 10 Aar med, atter andre
vilde kun have den der samlede Kreds, suppleret med enkelte fraværende,
med, og endelig var der nogle, der vilde have alle forhenværende Regensianere med. - Komitéen fik frie Hænder.
Nu er der at berette, at Komitéen ikke var flittig. Ussing rejste kort
efter fra Byen, hvorefter først jeg, siden Elmquist, iik travlt med Eksamenslæsning. Med Skam at sige, begyndte Komitéen først det egentlige Arbejde i
Juni 1904, da baade Elmquist og jeg havde faaet Eksamen. Vi satte os
da straks i Forbindelse med Ussing, der da var Realskolelærer i Vejen, og
blev enige om, uden endnu at være klare over det eventuelle Samfunds
Rammer, at vi, der alle var inkarnerede Pipianere, vilde supplere os med
et Par yngre Kræfter, der ikke hørte til samme Klike som vi, og vi opfordrede derfor Regensens daværende Klokker, cand. mag. K. Bredsdorff, og
som ung Regensianer stud. polyt. Oscar Schultz til at indtræde i Komitéen.
Disse sagde ja dertil, og efter nogen Korrespondance frem og tilbage
fik vi berammet et Møde paa Grand Hotel i Odense til Søndag den 21. August
1904. (Det var endnu i Sommerferien, og vi var spredt over det ganske
Land, saa Odense var Midtpunktet). Desværre kunde Bredsdorff og Schultz
ikke komme, hvorfor vi opfordrede forskellige os nærstaaende gamle Regensianere til at komme, for at vi kunde faa endelig rede paa Planen. Der
mødte

dog kun

foruden

Elmquist,

Ussing og mig prakt. Læge Harald

Stamer, Vorbasse.
Vi havde
en fortrinlig Dag sammen og vedtog at afholde det konstituerende Møde paa Regensens Læsestue Søndag den 16. Oktober 1904
samt udarbejde en Liste over forhenværende Regensianere, som vi gerne
vilde have til at underskrive et Opraab, som saa skulde trykkes og udsendes
til alle forhenværende Regensianere, hvis Adresse kendtes.
Vi holdt i September-Oktober 3-4 Komitémøder i København, alle
af rent praktisk Natur, og saa kom den store Dag, den 16. Oktober, hvor
vi fik Samfundet startet.
G. Glarbo.

NYT FRA

REGENSEN.
Af Regensens Annaler.

“'/3 1916. Klokkervalg. Tilsyneladende var der Alliance mellem »Gamle«
og »Uglen«, men paa selve Valgaftenen viste det sig, at ›>Uglen« var skammelig narret.

Da man

nemlig skulde stemme paa

»Gamle«s Kandidat,
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gik først »Gamle«s Høvding, Bendix Poulsen, gennem Valgdøren, og dernæst fulgte hele »Uglen« intetanende efter, men hvad sker? Med Undtagelse af den ene Gamling, der var brugt som Lokkemad, stemte de øvrige
paa »Pip«s Kandidat, stud. polyt. Knud Petersen, som naturligvis blev valgt.
Jubelen var endeløs, dog ikke i »Uglen«. _ »Uglen« var lammet, men den
forsøgte dog Aftenen efter ved Brugsforeningens Generalforsamling, hvor
normalt kun faa kommer tilstede, et Kup, idet den i Hemmelighed samlede
alt, hvad den kunde skrabe sammen, og da Afstemningen nærmede sig, tropDet lykkedes den imidlertid ikke at erobre
Mandatet, da Bendix Poulsen stod op og holdt en endeløs Tale, alt imedens

pede »Uglen« op in pleno.

de øvrige Gamlinge og Pipmænd støvede Gaarden rundt, indtil de havde
fundet tilstrækkelig mange til at vælte »Uglen«s Kandidat. Efter denne sidste
Kraftanstrængelse faldt »Uglen« ganske

sammen og har i det sidste Aar

kun haft ringe Betydning i Regenspolitiken, indtil den nu pludselig har
rejst sig med fornyet Styrke.
1/a.

Provstens 20-Aars jubilæum.

Provsten havde paa Forhaand fra-

bedt sig større Festligheder, og Regensianerne indskrænkede sig derfor til
gennem en Deputation med Klokkeren som Ordfører at sende Provsten en
Hilsen, idet de overrakte ham en Buket Roser i en Sølvvase (udført af
Georg Jensen). Senere paa Dagen blev imidlertid Regensianernes Trang
til at hylde Provsten saa stærk, at man besluttede, trods alt, at fo'ranstalte
et Lampetog; dette skete saa under Afsyngelsen af Regensdigteren Chr.
Bøikens Kantate, som i Hast var bleven trykt og indstuderet. Klokkeren
talte, og Provsten takkede, og det Hele sluttede med et Par Regenssange.
'5/4.

Indflyttergilde.

Næsten alle Regensianerne var med. Stemningen
var glimrende, og det var sent, før man skiltes. Mange var de muntre Episoder, der forefaldt efter Festen. Bl. a. blev Klokkeren taget ud af Sengen
og gennem Vinduet ført ud i Regensens Trækkevogn, hvorefter han i susende
Fart maatte tre Gange rundt om Linden.
18/a.

St. Bededags Aften.

Der skulde nu endelig være Bal.

Begyn-

delsen var højtidelig med Opvisning af forskellige regensielle Foreninger,
Fægterne fægtede, og Sangerne kvidrede som Nattergale, endogsaa en lille
Violinkoncert var der, saa kom Theen med de varme Hveder, som det sig
hør og bør, men endelig blev Salen ryddet, og Dansen begyndte.

I Musik-

stuen, som var udstyret med en sand Overdaadighed af orientalske Tæpper,
drak man perlende Vin til de smukke, unge Damers Ære, og Dansen gik
lystigt Natten igennem. Timerne fløj, saa at Solen var ved at staa op,
inden den sidste glade Flok forlod Regensen.
9/6.

Den 9. Juni var en stor Dag for Regensianerne.

Paa den Dag

blev det nemlig vedtaget i Rigsdagen at give Kommunitets- og Regensalumnerne et Dyrtidstillæg paa 10 Kr. om Maaneden. Som altid, naar det gælder
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Regensianernes Vel, havde Provsten ydet sin Støtte, og ogsaa Universitetssekretær Fønss talte varmt Regensianernes Sag. Paa Alumnernes Vegne
gjorde Klokkeren, stud. polyt. Knud Petersen, et energisk og taalmodigt
Arbejde og overvandt de talrige Vanskeligheder, der efterhaanden viste
sig at være.
17/6. Skovtur. Paa Grund af de urolige ydre Forhold blev der intet
Lindegilde, men til Gengæld blev der Skovtur. Turen gik med Toget til
Kildeport, hvorfra man gik til Nøddebo og drak Kaffe til Tonerne af det
stedlige Orkester. Derefter sejlede vi over Esrom Sø, og begav os til
Asminderød, hvor vi med herlig Appetit kastede os over Kromandens velsmagende Retter.
senere Keglespil.

Da den værste Sult var stillet, begyndte Taler, Sang og
Tilsidst viste der sig et Par Boller Punsch, som Kro-

manden, saa hemmelighedsfuldt som nogen Alkymist, havde brygget i Kælderen. Han var ikke til at presse for Opskriften, men god var Punschen.
Klokken var ved »at slaa 12 paa Regensens Uhr«, da vi atter syngende
svingede ind i Gaarden.
Glade rejste vi paa Ferie, og vi forlod den gamle Gaard i Haab om at
finde den igen, som vi forlod den, men da vi kom tilbage, manglede der
een; Viceprovst Skouboe var død 16. August. De fleste af os var desværre
for langt borte, til at vi kunde naa at følge hans Baare, men saa mange,
som var herinde, fulgte ham til Graven og bar hans Kiste.
'3/9.

Generalforsamling. Vi skulde jo have en ny Klokker. »Pip« var
en blomstrende Forening, som havde haft 2 Klokkere i Træk, »Gamle« var
omtrent lige saa stor, ›>Uglen«, var kun paa nogle faa Medlemmer, men
hvad der bragte Afgørelsen til Fordel for »Pip«, var, at en stor Del af de
udenforstaaende sluttede sig sammen for at modarbejde »Gamle«. Efter
hed Diskussion, og efter at Dirigenten som sædvanligt var afsat og atter
genvalgt, valgtes stud. jur. jens Peter Langdal af »Pip« og de saakaldte
.
»Klerikale«.
4/10 hædrede man den afgaaede Klokker ved gennem en Deputation at
overrække ham en Radering af E. Krause, forestillende Regensen ved Vintertid. Paa Rammen var anbragt en Sølvplade med Inskription: »Fra Regensianerne som Tak for dit store Arbejde for Dyrtidshjælpen.« Det er
sjældent, Regensianerne hædrer deres Klokker paa en saadan Maade, saa
meget mere betyder det, naar det sker.
18/10 udnævntes den ny Viceprovst, cand. theol. Thune-Jacobsen. Udnævnelsen var imøde-set med megen Spænding, og vi var noget ængstelige
for, hvordan den ny Viceprovst vilde passe ind i Forholdene. Det imponerede
os straks, at han allerede inden han flyttede ind paa Regensen gav sig i Lag
med Bibliotheket, og da Viceprovsten saa ved sin første officielle Fremtræden
holdt en Tale, som erobrede alles Hjerter, var hans Position sikret.
"/u. Indflyttergilde. Efter Fællesspisningen, hvor Viceprovsten holdt sin
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ovennævnte Tale, kom den traditionelle Revy, som frejdigt huggede løs til
alle Sider; megen Lykke gjorde »Uglens Aand«, som pludselig optraadte i
bengalsk Belysning.

Det efterfølgende Sold gik festligt og fornøjeligt, som

et Regenssold bør.
”han

Bal. Programmet saa meget lovende ud, idet kgl. Skuespiller

jerndorff havde lovet at komme tilstede og læse op for os, men om Eftermiddagen sendte han paa Grund af Sygdom Afbud. Denne pinlige Situation
blev imidlertid reddet paa den bedste Maade af Koncertsangerinde Frk.
Starup, der, da hun var forlovet med en Rehgensianer, alligevel var indbudt
til Ballet; og det blev en særdeles fornøjelig Aftenunderholdning. Derefter
gik Dansen til Kl. 12%, da man indtog en lille Forfriskning i Musikstuen,
medens »Obersten«

(stud. med. Wimtrup)

sørgede for den sidste Del af

den musikalske Underholdning ved at foredrage Visen om »Brændehuggeren
og Melm-andsenken« til »Tonerne« af 1. Gangs Orkester

(2 Violiner og

Harmonika).
10/3 1917 afholdtes den ordinære Generalforsamling, Da man havde været
særdeles tilfreds med Klokkerens Virksomhed, opfordrede man ham til at
stille sig paany, og han blev enstemmig genvalgt.
jL/5. Paa en ekstraordinær Generalforsamling fik Langdal Regensianernes
Sanktion til at trække sig tilbage af rent personlige Grunde. Ved Klokkervalget viste det sig, at »Uglen« igen var bleven saa stærk, at den kunde
besætte Mandatet, og man valgte mig til Klokker for Resten af Semestret.
Knud Larsen,
92de Klokker.

Til Medlemmerne.
Billedet af Søren Skouboe i Regensgaarden
(se Gengivelsen foran) faas nu i Reproduktion (Fototypi) mod lndsendelse
af 3 Kr. - for nuværende eller i dette Foraar udflyttede Regensianeres
Vedkommende dog kun 1 Kr. 50 Øre - til Skolebestyrer Otto B j ø rn eb 0 e, Thorvaldsensvej 10,”. I forannævnte Pris er tillige indbefattet et Bidrag til Omkostningerne ved Anskaffelsen af den originale Kultegning, der
i den nærmeste Fremtid vil blive ophængt paa Regensens Læsestue.
Da Oplaget er begrænset, vil det være tilraadeligt i Tide at sikre sig
det udmærkede Billede.
Rettelse.
I det i Bladets forrige Nr. indeholdte Referat fra Regensianersamfundets
ordinære Generalforsamling er ved en beklagelig Korrekturfejl Dr. C h r. I. B a a strups Navn udfaldet i Fortegnelsen over de genvalgte Medlemmer af Bestyrelsen.
_
_ Udgivet af Regensianersamfzmdet.
Redigeret af Dlrektør Hjalmar V. Elmäuisl, Nyvej 19, København V.
(Telf. Vester 28 0 v.).
Å. Rosonborgl Bogtrykkeri City Punge".

