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Regensianersamfundet.

Ordinær Generalforsamling

afholdes

Lørdag den 27. Oktober 1928 Kl 7'/2 Aften

paa Regensens Læsestue' (med forventet Tilladelse af

Stipendiebestyrelsen).

Dagsorden :

1) Bestyrelsen aflægger Beretning og fremlægger det revi-

derede Regnskab til Godkendelse.

2) Valg af Bestyrelse.

3) Valg af 2 Revisorer.

4) Eventuelt.

Efter Generalforsamlingen serveres Smørrebrød, Øl, Snaps

og Kaffe (á 3 Kr.).

Derefter Spilleaften (Bridge, Lhombre).

NB. Spilleaftenen i November Maaned bortfalder.
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Regensværelset paa Studentergaarden.
Som det vil erindres, deltog Regensianersamfundet i lndsamlingen til Stu-

dentergaarden, og det Værelse, der er tilvejebragt for de indsamlede Midler, har
efter Konference mellem Studentergaardens Bestyrelse og Regensianersamfundets
Bestyrelse faaet Navnet »Regensværelset«.

Gamle Regensianere..
l Aarets Løb.

l Lighed med tidligere knytter n-edenstaaende Oplysninger sig kun til de
gamle Regensianere, der er biograferet i »Regensianerne 1895-1919«, da der
endnu ikke er tilgaaet mig nogen Meddelelser vedrørende ældre eller yngre Re-
gensianere.

Sognepræst F. Friis Berg, forflyttet til Brejninge og Bjergsted i Roskilde Stift
Marts 1928.

Underdirektør C. P. N. Nørgaard, Aarhus, udnævnt til Ridder af Dannebrog
Nov. 1927.

Kontorchef H. Goldm ann, Statsanstalten for Livsforsikring, udnævnt til Under-
direktør'i Statsanstalten 1. April 1928.

Læge Andreas Andersen, Silkeborg, død 13. Aug. 1928.
Valgmenighedspræst F. M. H. Grell, udnævnt til Sognepræst for Skodborg i

Haderslev Stift Marts 1928. _
Sognepræst J. M. Roesen, Kolding, udnævnt til Provst for Brusk og Nørre

Tyrstrup Herreder November 1927.
Dr. med. Carl S 0 n n e, Professor i intern Medicin ved Kbhvns Universitet 1928.
Overretssagfører Chr. Karnov, Kolding, død 27. Juli 1928.
H. N. Bay er nu Overretssagfører i Give.
Kontorchef Rudolf Lassen udnævnt til Departementschef i Sundhedsmini-

steriet 1928.
(Jeg benytter Lejligheden til at rette en Trykfejl i ovennævnte Bog,

Departementschefens Fødselsaar er der angivet til 1182, skal være 1882).
Læge A. G ørup, Brahetrolleborg, død 26. Juli 1928.
Adjunkt Vagn Petersson ved Frederiksberg Statsskole er udnævnt til Lektor

sammesteds.
Sognepræst H. C. Juhl er forflyttet til Randbøl i Ribe Stift August 1928.
Dr. phil. K. K. Kortsen, Professor i Filosofi ved Universitetet i Aarhus Sep-

tember 1928. '
Fuldmægtig i Justitsministeriet Ernst C 0 1 ov, Statsadvokatmedhjælper ved Østre

Landsret September 1928.
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Ingeniør Svend H aunø er nu Baneingeniør i Skjern.
Sagførerfuldmægtig Tage Falk O utzen, Bestalling som Landsretssagfører

Juni 1928.
Pers. Kapellan L. E. Stubbe Teglbjerg, Gjentofte, residerende Kapellan

smstds. Maj 1928.
Dr. phil. Rich ard Ege, Professor i Biokemi ved Kbhvns. Universitet 1928. '
Cand. mag. Therkel Mathiassen, Dr. phil. 1927 (Archaeology of the Cen-

tral Eskimos II).
Dr. phil. Andreas Blinkenberg, Docent i Fransk' ved Universitetet i

Aarhus September 1928.
Cand. theol. & jur. Niels Julius N. Kjærsgaard, Bestalling som Sagfører

i Odense Februar 1928.
Cand. mag. J. C. Jacobsen, Kbhvn., Dr. phil. 16. Marts 1928.
Adjunkt, cand. theol. Johann es Andersen, Sognepræst for Herslev pr. Fre-

dericia December 1927.
Pastor N. A. Brøndberg udnævnt til Andenpræst ved Domkirken i Haderslev

Juli 1928.
Sagførerfuldmægtig J 0 h a n n e s M a r 0 u s s e n, Nykjøbing F., Bestalling som

Landsretssagfører smstds. April 1928.
Pastor C. P. A gger, Sognepræst for Halsted og Avnede i Lolland-Falsters Stift

December 1927.
Læge V. G. Halken, død 28. Marts 1928.
Pastor J. J. N. Juul Sørensen, Sognepræst for Brejninge paa Taasinge

Juli 1928.
K. Müller.

Regenslivet
i .

Efteraarssemester 1927 og Foraarssemester 1928.

I Sommeren 1927 paabegyndte to Regensianere Carl-Viggo Andersen og
Viggo Jensen Udgivelsen af et Tidsskrift, som de kaldte »Regia«. Den Tilknytning
til Regensen, som derved var kendetegnet, bevirkede, at mange Regensianere fra
Starten ydede Foretagendet deres, i Hovedsagen passive, Støtte, og flere kom til,
da Redaktørerne saare energisk foretog Agitationsbesøg paa samtlige Værelser.
Dette alene berettiger til Omtale her, idet Blad-et aldrig, hvad Indhold angaar,
har haft nogen Tilknytning til Regensen.

Det Valg, som indled-ede Efteraarssemestret, var af en yderst fredelig Ka-
rakter, men saa meget desto større havde Kampen været den foregaaende Nat,
inden de tre gamle Foreninger, »Gamle«, »Pip« og »Uglen« havde sluttet For-
handlingerne og delt Embederne imellem sig. »Uglen«, hvis Præpositus H. L.
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Thomsen paa Grund af saavel ydre Lighed som konstateret strategisk Snille havde
faaet. Hædersnavnet Napoleon, stod stærkest og opnaaede ogsaa Klokkeratet til
theol. Fuglsang-Damgaard. Da der en Maaneds Tid senere skulde finde et Par Ny-
besættelser Sted, førte Napoleon atter sine Tropper saa kløgtigt, at ogsaa Brugs-
manden kom til at bær-e den blaa Hue. Hermed havde »Uglen« naaet sin Magts
Højde.

Den første større Begivenhed under den nye Klokker var Regensianersam-
fundets Sold, i hvilket ikke faa nulevende Regensianere deltog. Aftenen staar for
Deltag-erne som en skøn Begivenhed, og selv de, der ikke havde været med til
Soldet, kunde bevidne, at der under dette havde oparbejdet sig en ikke ringe
Livsglæde og Virketrang, som senere gav sig Udslag i Foretagelse af visse For-
andringer i Regensens Indretning, saasom Flytning af Døre og Borde samt i Sær-
deleshed af Cykleklokker. Det var en i sin Art enestaaende Aften, og man hungrer
efter en Gentagelse.

Derefter havde vi Rusgildet, Middag paa Spisestuerne og Procession med
Lygter tilbage til Regensen og Revyen. Man saa til sin Glæde, at vore Skuespil-
lere, som Aftenen før var blevet kastet paa Valen af Frokosten ved Generalfor-
samlingen, atter var i fuld Vigør, saa den to Timer lange Forestilling blev gen-
nemført med m-egen Elan.

Efter en stille Januar og Februar kom saa Valget. Øjensynligt var alt Fred
og Ro, men i Virkeligheden forberedtes der et stort Attentat paa Regensens næsten
enevældige Forening, »Uglen«. »Pip« og »Skrap«, der i det foregaaende Semester
atter havde vundet Anerkendelse som Regensforening, sluttede Forbund med en
ny Sammenslutning »Tilia« for ved Valget at være i Stand til at byde »Uglen« og
»Gamle« .Spidsen og derved genvinde en til indre Fortræffelighed svarende ydre
Magt. Kampplanen blev lagt paa et meget hemmeligt Møde, som af Sikkerheds-
hensyn end ikk-e holdtes paa Regensen, men i Bræddehytten, og med Anvendelse
af den yderste Forsigtighed lykkedes det endog at gøre Sagen almindelig bekendt
hos de sammensvornes Tilhængere blandt de uafhængige uden at et eneste Medlem
af Ofrene anede Uraad. Planen lykkedes og Slaget ramte, da det var ganske
uventet, dobbelt haardt. »Gamle« og »Uglen« fik kun en Revisor hver, medens
Pipianeren jur. Skouby blev Klokker. »Pip«s Optræden vakte især indenfor »Uglen«
stor Harme, saa det en kortere Overgang saa ud, s-om om ikke blot al diploma-
tisk, men ogsaa privat Forbindelse mellem de to .Foreninger skulde afbrydes.
Man fandt, det var et Tillidsbrud fra »Pip«s Sid-e at søge Forbindelse med de
uafhængige i Stedet for at slutte sig sammen med de gamle Foreninger, medens
»Pip« paa sin Side gjorde gældende, at »Uglen« ved tidligere Valg selv'havde
skabt Præcedens for en saadan Fremgangsmaade. Sindene faldt dog snart til Ro
igen, og man gik i Samdrægtigh-ed over til Behandling af et Forslag fra Stipen-
diebestyrelsen om Omordning af de regensielle Embeder. Da en Generalforsam-
ling imidlertid nægtede at følge de Principer, som var foreslaaet anvendte ved
Lovændringerne, og ansaa de gamle Love for tilstrækkelig betrykkende, løb det
hel-e ret hurtigt ud i Sandet.
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I Løbet af Foraaret holdtes den traditionelle Lindefrokost og Lindeballet.
Det sidste, som imod Sædvane begunstigedes af et udmærket Vejr, kan vist i
det hele betragtes som vellykket, skønt Deltagelsen i det ikke var saa stor, som
man havde ventet. Heldigvis for Regensianerne er Rundetaarn nu under Magi-
stratens Styre, saa det ikke lykkedes Præsten ved Trinitatis, hvem vi næppe
kan regne for en af vore mest intime Venner, at forhindre, at vi sluttede Linde-
frokosten med at tage Taarnet i Besiddelse. Striden mellem Kommunen og Kir-
ken foreslaas iøvrigt afgjort derhen, at Rundetaarn tilkendes Regensen.

Som noget ganske nyt kan nævnes, at »Pip« som saadan lige efter Linde-
ball-et drog i Lejr medførende alt, hvad Regensen ejede af Porcelæn og Kogered-
skaber. Trods det daarlige Vejr gennemførtes Turen med et saadant Udbytte, at
man har i Sinde at forsætte næste Aar. ,

For at være aktuel kan anføres, at det netop overstaaede Valg gav de 3 gamle
Foreninger Hovedparten af Embederne. Uglemanden jur. Mogens Møller blev
Klokker.

S.

Regenspolitik i 1904-1905.

Af Emil Nielsens Klokkerberetnlng.
22. Sept. 1904 - . .. Der har vist sig en del misfornøjelse inden for

»Gamle« med den tendens formanden stud. jur. Buhl leder foreningen i, idet
han og hans parti ønsker at drage skillelinierne her på Regensen ene og alene
efter de døgnpolitiske forhold uden for gården. ,

Da jeg ikke vil - som »Gamle«s Klokker repræsentere disse anskuelser,
og da alle de gamle Gamlinger er imod den, forhandlede Buhl, Buch, Schultz,
Bang og jeg i aften på Buchs Værelse 6><8 om situationen og enedes om, at de
nuværende bestyrelsesmedlemmer går af på første generalforsamling.

.___.__-____
___-o___

Generalforsamlingen 5. Okt. 1904:
Efter mødet i »Gamle« den 22. sept. 1904 udviklede' situationen sig på en

noget anden måde end foran tænkt og resulterede i, at Appel, Bang, Koefoed,
Schultz, M. K. Møller, (Otto M.) Sonne og_ Hans Jensen excluderedes; jeg skulde
have været med, men blev desværre forskånet derfor, da jeg var vækkerforeningens
Klokker. Under den derved opståede mærkelige politiske situation fandt jeg det
som det eneste rimelige at melde mig ud af »Gamle« og stille Knit mandat til
disposition. . . . . . . . . . .

Kun skal her bemærkes resultatet, at jeg genvalgtes med 54 stemmer, medens
Buhl fik 30 stemmer. Da 5 ikke stemte, havde man her det glædelige syn at se
89 regensianere møde til en generalforsamling - og det syn at en Klokker valgtes
med absolut maj'oritet.

._ __ __ _ _
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Af C. V. 0 t t e r s t rø m s Klokkerberetning.

En Kreds af Regensianere var begyndt at holde Morgenandagt paa Musik-
stuen. Om dette virkelig var den Spire, hvoraf »Sædelighedspartiet« opvoksede
er ikke klart, men Personerne var i hvert Fald for en Del de samme. Kort sagt,
Sædelighedspartiet var der en Dag med Appel og Alfred Niels-en som Lederne, med
Møder og Agitation og Forgreninger vidt omkring - næppe ind i selve Gamle (det
ligger ikke for Beri-Berismen *), men vel mellem ›>Gamle«s Tilhængere som Marius
Th. Nielsen og Anders Andersen, og i »Pip« havde Sædelighedspartiet trofaste
Venner som Thyssen og Rosendal. Dette ny Parti frembød en stor Fare for »Pip«,
da dets Majoritet var gamlingsindet, men ved Hjælp af dets pipske Minoritet og
ved Hjælp af talrige Forhandlinger under fire Øjne 'med Partiets Ledere, var der
drevet en forsvarlig Kile ind i det. Alfred Nielsen var dengang homo novus uden
Begreb om Regenspolitik og var meget meddelsom om sit Partis Foretagender,
medens Appel gerne vilde have Garantier, før han indlod sig paa Samarbejde
med ›>Pip«. Paa et besluttende Møde i Sædelighedspartiet, hvor Appel og Alfred
Nielsen støttede 'Forslag om Samarbejde med »Pip«, revnede Partiet.

I Sandhed en bevæget Tid! Bedst som man sidder med nogle singulære Gæster
ved et frugalt Aftensbord, bliver man kaldt ud for i Hemmelighed at blive betroet,
at det forlyder, at »de hvide Myrer« organiserer sig, eller en af ›>Pip«s Venner
spørger rædselsslagen, om »Pip« virkelig opstiller den og den til det og det. Det
gælder at være diplomatisk. 0g nye- Partinavne summer om Ørene paa en: Kiør-
benianere, rene Appellianere o.s.v.

»Pip« holder GNRFS. Man enes om at optage Samarbejde med Resterne af
Sædelighedspartiet med følgende Program som Grundlag:

l. »Pip« vil hævde alle gode Regenstraditioner.
2. »Pip« vil være uden rigspolitisk Stilling.
3. »Pip« vil fremme den gode Tone paa Gaarden.

Det vedtoges at opstille Appel som Klokker paa Betingelse af, at han aner-
kendte Programmet og meldte sig ind i ›>Pip«.

»Pip« holder igen GNRFS. Paa denne sker der noget, som kom fuldstændig
bag paa mig. GNRFS: nægter at optage Appel. Med stort Besvær lykkes det mig
at faa den hævet og en ny sat; denne optager Appel. Han trækker sig imidlertid
-- fuldstændig korrekt - tilbage og udmelder sig af »Pip«, da han hører, hvor-
ledes Sagerne staar. Da det saaledes var mislykkedes for mig at fastholde Appels
Kandid'atur, gik jeg ind paa, at lade mig opstille.

Mens »Gamle« kun drev en Smule mundtlig Agitation, lagde »Pip« sig vold-
somt i Selen. Kondrup tegnede mægtige Plakater som udhængtes fra Generalens
(Vestergaard-Nielsens) og Bangs Vinduer om Formiddagen d. 20. februar. Haar
trykkede flere Sæt Løbesedler med sindssvag, manende Tekst som: »Atter viser

') Buhl - Buch.
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Beri-Berismens Hydra sine hæslige Hoveder. Regensianere slaa dem ned!«
Efter Middag spredtes et Oplag paa 200 Plakater i syv forskellige Farver (fra Re-
charté) over Gaarden. »Pip« havde hævdet sit gamle Ry, og dens Navn var paa
alles Læber.

GNRFS. d. 20. Febr.
»Gamle« benyttede Lejligheden til at dumme sig voldsomt paa GNRFS. Efter

at Herschend (som saa ofte før) var valgt til Dirigent, aflagde Klokkeren Emil
Nielsen Beretning og blev straks Genstand for heftige Angreb af Ottesen, der er-
klærede Regnskabet for skruet og var meget misfornøjet med E. N.s Maade at for-
dele Teaterbilletterne paa. Sallingboe var meget forbitret af de samme Grunde og
tillige over Rusgilde-Revuen, hvor han havde faaet en ubehagelig (men træffende)
Behandling; som saa ofte før maatte hans Udtryk paatales af Dirigenten.

Efter at Decharge var givet talte Wm. jacobsen for Buhls Kandidatur ud fra
Synspunktet: »Gamle«s Ensidighed er dens Styrke; den er radikal. Han ansaa
Morgenandagten paa Musikstuen for en offentlig Prostitution af Gaarden. Mousten
talte for min Kandidatur; »Pip« vilde holde Storpolitik uden for Vækkerforeninger-
nes Politik. Foruden de to Stillere havde mange andre Ordet, bl. a. Kiørboe; han
trak i en udmærket Tale Grænserne op for, hvad en Regensianer kan tillade sig
uden at genere sine Kammerater og give Regensen daarligt Ry. Denne Sag, der jo
var overordentlig vanskelig at behandle paa en Generalforsamling, skilte han sig
særdeles godt fra. »Gamle« stillede sig meget afvisende overfor Kiørboes Tanker,
hvorved mange Stemmer, der ellers vilde være faldne paa Buhl, nu tilfaldt mig.
Den afgaaede Klokker havde forøvrigt opstillet Friis som Klokkerkandidat, men det
var der ikke mange, der skænkede nogen Tanke.

Endelig blev der vedtaget Afslutning og efter at Kandidaterne havde haft
Ordet, gik man til Afstemning, der i første Omgang gav: Friis 17 Stemmer (ejecti
og andre uafhængige), Buhl 30 Stemmer og Otterstrøm 37 Stemmer. I anden Om-
gang fik Buhl 35, Otterstrøm 48 Stemmer. . . . . ..

Knud Bruun-Rasmussen

Hakon jørgensen,
En kritisk Studie.

3 Kr.

Denne meget smukke, psykologisk dybtgaaende Levned'ss
skildring er et storslaaet Minde om den geniale Politimand, Res
gensianersamfundets mangeaarige Formand.

Bør ejes af enhver Regensianer. @

Arnold Busck,
Kj øbmagergade 49.
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lndmeldelser 'i Regen'sianersamfundet.

Er De gammel Regensianer, men endnu ikke 'Medlem af Regensianersam-
fundet, saa indmeld Dem snarest mulig. I

Regensianersamfundets Formaal er at værne om og genopfriske Regensmin-
derne ved kammeratligt Samvær o. 1.

Det aarlige Kontingent er 4 Kr., det første Aar efter Udflytningen er dog
kontingentfrit

i Indmeldelser modtages af Boghandler Arnold Busck, Købmagergade 49,
samt af enhver af Bestyrelsens Medlemmer, som for Tiden er:

Undervisningsinspektør Bjørn eb o e, Gl. Kongevej 86 A. Tlf. Vester 5738 Vega.
Musæumsinspektør O. Andrup, Frederiksborg Slot, Hillerød. Tlf. Hillerød 439.
Læge Chr. I. Baastrup, St. Kongensgade 68. Tlf. Central 10740.
Lektor K. B r e d s d 0 r f f, Hillerød. ' Tlf. Hillerød 475.
Kontorchef H j. V. E lm q u i s t, Hovmarksv-ej 290, Charlottenlund. Tlf. Ordrup 802.
Højester'etssagfører 0 1 u f P e t e r s e n, Bredgade S. Tlf. Central 4800.
samt Reg-ensens til enhver Tid værende Klokker.

Søger De en udenlandsk Bog, findes den sandsynligvis

i min

internationale Afdeling.

Enhver Oplysning gives beredvillig, og Prospekter samt

Kataloger tilsendes gerne.

Udvalgssendinger til Tjeneste.

Arnold Busck,
International Boghandel,

Kjøbmagergade 49.

Udgivet af Regensianersamfundet.
Redigeret af Prokurist Kristian Müller, Ejderstedgade 8, København V.

Telefon Vester 8396.

A lonan Boghylth City-Punge.


