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Som meddelt Medlemmerne pr. Post afholder

Regensianersamfundet

Ordinær

Generalforsamling

Lørdag den' 1. November Kl. 8 Aften
paa Regensens Læsesal.

DAGSORDEN:
1.

Bestyrelsen aflægger Beretning og fremlægger det
reviderede Regnskab til Godkendelse.

2.

Valg af Bestyrelse.

3.

Valg af 2 Revisorer.

4.

Eventuelt.

Efter Generalforsamlingen giver Regensianersamfundet Smørrebrød, Øl og Kalle.

Derel'ter Spilleaften (Lhombre, Bridge).

Spille-

kort forefindes.
Den sædvanlige Spilleaften
bortfalder.

Fredag d. 7.

Nov. -

2

REGENSEN

Fra

III. Nr. 33.

Regensen.

Semestret Sept.

1929

Marts

1930.

Livet på gården har gået sin vante gang. Af uregelmæssigheder fortjener først
og fremmest kongesoldet at nævnes.
Dette afholdtes som bekendt i anledning af regensianersamfundets 25 årige
beståen, og

i soldet på

stærkt besøgt i

salen deltog ca. 90 regensianere.

dette semester.

og kunde notere en meget stor

Valgene i marts
deltagelse.

Ballerne

har været

1930 var stærkt bevægede

Resultatet blev,

at >›Tilia«manden,

po'lit. Lynge Lyngesen valgtes til Klokker.
H. T. A.

Sommerklokkeratet 1930.
Var efteraaret en tid, fuld

(i dette ords egentlige forstand)

af det særlige

lysende regensianerhumør, kan det samme siges i noget mindre grad at gælde
foraaret og sommeren.

Uden iøvrigt at ville opbygge en række mere eller mindre

Bjørneboe gratulerer Jfr. Lind paa Fødselsdagen.

quasisk-philosophiske

theser paa dette grundlag, maa det dog kort konstateres
at semestret stod, hvor sørgeligt det end lyder i »bogningens« tegn. Honni soit
qui mal y pense . .
. . . ..
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Begyndelsen var dog ellers lovende, idet »Tilia« i fællig med de uafhængige
satte Lynge Lyngesen (polit.) igennem som klokker, paa trods af alle forventninger og øvrige foreninger, hvorpaa den skæbne, der holder Regensen i sin haand,
omgaaend-e overgav til skrapianeren Dahl for anden gang at vogte paa brugskassens ve og vel. - Men foraaret kom og med det lindefrokosten, bl. a. bivaanet af regensianersamfundets formand, Bjørneboe

(stor Jubel), hvilket resul-

terede i en af de saa berømte speech'es, da den første skyhed overfor autoriteter og embedsmænd var forsvundet. At en del - i flere henseender -- yppige
skovture

afsluttede

dagen,

bemærkes kun

for

fuldstændigheds

skyld.

Og som

her saaledes foregik ved lindebal og sommersold alt indenfor de rammer traditionerne har skabt d.v.s. med samme evigunge indhold af humør og livsglæde.
Kun bør det dog maaske gaa over

i historien, at sommersoldet hørte V.

liv, gerning og betydning blive behandlet ud

fra et »cykle-og-odds«

P.'s

synspunkt,

saa henrivende indviklet som vel V. P. selv aldrig har hørt det før. . .

..

Saa kom den store kamp mellem varmerør og installatører, der gav voldsom
genlyd i vor ellers saa

fredelige gaard

at flygte bort -- dog, rørene blev

0g

følgelig bragte

»nedlagte«, men det

alumni til

i rædsel

er en anden historie.

Over saa megen energiudfoldelse opgav ogsaa klokkeren sin fortrinlige passivitet og overgav, da tidens fylde var inde, æren og magten til skrapianeren
Jens Bek (mag.).
L.

Meddelelser fra Viceprovsten.
Ved Regensens Overgang til Centralopvarmning er - foruden Kakkelov-nene
- ogsaa Brændekasserne sat ud af Funktion og er tilfals, hvis nogen skulde
have Brug for et større eller mindre Parti af dem, eller maaske en enkelt som Souvenir.

Da hver Brændekasse har paamalet det Værelses Nummer, den

har hørt til, er der en Mulighed for et fornyet Samliv med ens egen gamle Kasse.
Prisen er for hver 'Kasse 3 Kr., hvortil kommer Forsendelsesomkostninger, pr.
Postopkrævning.
Thune Jacobsen.
Da den juridiske Undervisning - med sin tiltagende Fremhævelse af Praxis
-- efterhaanden er kommen til at kræve en stærkere Benyttelse af Domsmaterialet,
føles det af Gaardens Jurister som et Savn, at vi ikke i Haandbibliotheket har
en fuldstændig Domssamling,

et Savn der føles saa meget des bitrere, som

det forlyder, at Studentergaarden er i lykkelig Besiddelse af en saadan.
Skulde der ikke være en god gammel Regensianer, der paa en eller anden,
helst den billigste, Maade kunde hjælpe os til at faa dette Savn afhjulpet?
Thune Jacobsen.
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Regensen

moderniseres.

Centralvarmen holder sit lndtog.
Tempora mutantur.
Enhver, der bærer paa et Erindringsbillede af Regensen, vil nu ved et Besøg
paa den røde Gaard savne et Træk i dens Fysiognomi.

Varmeindretningen har

været

de gamle

Guenstand

for

en

gennemgribende

Forandring,

har maattet vige for nymodens Varmeapparater.
i Løbet af de sidste Maaneder.

og

Kakkelovne

Dette Systemskifte er fuldbyrdet

Sommeren igennem har Regensgaarden genlydt

af Hammerslag, som var alle Bankeaander sluppet løs. Hvor i fordums Tid Brændestablerne tronede, har l-laandværkere været beskæftigede med

at svejse, lodde

og tilñle Varmerør, jævnlig iagttaget af de Regensianere, som maatte blive intra
muros.
De

gamle

Kakkelovnstromler

knustes

og

blev

kørt

bort

som

Jern, medens Ovnene af nyere Konstruktion fjernedes med større Honnør.

gammelt
l Kæl-
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deretagen er der installeret omfattende Kedelanlæg, som skal afgive Varme til
Værelser og Gange, ikke blot paa Regensen, men ogsaa paa Ehlers Kollegium,
som ved en Rørledning under Gaden er blevet forbundet med sin Genbo. Overalt er Kakkelovnene erstattet af Radiatorer. Duften af Bøgebrænde skal ikke
længere strømme en i Møde, naar man træder ind paa Hyblerne, man skal ikk-e
mere træffe Regensianere, der med Fyrbækken i Haanden er paa Jagt efter
Gløder, eller som kommer med Favnen fuld af Brænde, der paa mystisk Vis er
skaffet til Veje.

Ildens lystige Knitren og den Nimbus af Hygge, som udbredtes

fra Kakkelovnskrogen, er en saga blott.

Centralvarmen byder paa mange Fordele,

saasom let Adgang til varmt Vand i Køkkenerne og i Badet; men Radiatorerne
føles som mere prosaiske Rekvisitter end de gammeldags Kanonovne.

Indvielsen

af Varmerørene medførte en mindre Oversvømmelse, saa'at enkelte Admiralitetsog Patriciergangs-Værelser Hk gennemvædede Loft-er som Spor af Daabshandlingen.
Med Kakkelovnenes Forsvinden er Brændselsopbæringen

bortfaldet, og der-
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med ophævedes den hæderkronede Karle-Institution. Vækning og Skopudsning sorterer

herefter

under. Portneren,

og

Opvasken

foretages

af Rengøringskonerne.

Forøvrigt har Stipendiebestyrelsen stillet Anskaffelsen af fælles Service, Jernporcelæn, i Udsigt.. Den hyppigt grasserende Mangel paa Kopper vil da være afhjulpet,
og der vil forekomme færre Tilfælde af uløste Gaader i Forbindelse med Køkken-udstyret.
At Karlevæsenet, som under

de

skiftende

Karleinspektørers

Administration

har floreret i over hundrede Aar, har afsluttet sin Tilværelse, er ikke uden Betydning for Regenspolitikken, idet der nu er et Embede mindre at besætte ved
Valgene.

Institutionens Skrinlægning markeredes ved en Sammenkomst med Karde fungerede paa Gaarden, den 31. August. Trods det

lene den sidste Dag,

usædvanlige Tidspunkt for en Regensfest - Søndag Morgen Kl. 8

var Karlenes

Fortegnelse over dem, der ønskede at vækkes den Morgen, maaske den største i
deres hele Praksis, og det var en anselig Skare, der samledes omkring Kaffe-
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Her vekslede Sang og Taler for Regensens tro Hjælpere. Ogsaa Repræsentanter for Karlene havde Ordet for at opfriske Minder fra deres aarelange
bordene.

Gerning.
Af de ældre Regenskarle har Herman Nielsen endnu et Par Timers Dagvagt,
hvorimod Jørgen Knudsen

(Adr. Saxogade 25 D 2)

sidder i yderst ringe Kaar.

Dersom tidligere Regensianere vilde støtte ham ved at lade ham udføre forefaldende Arbejde, Tæppebankning, Brændselsopbæring, Havearbejde el. lign., vilde det
være meget velkomment.

Lidt

om

R. H.

gamle

Regensianere.

Formanden for Den alm: danske Lægeforening Stabslæge S k 0 t- H a n s e n,
Viborg er udnævnte til Generallæge og Chef for Hærens Lægekorps Oktober 1930.
Sognepræst G. C. J. K. Bjerre til Skydebjerg 0g Orte paa Fyn (Klokker
Nr. 27) har taget sin Afsked 31. Marts 1930.
.Sognepræst A. V. Storm ved Citadelskirken i Kbhvn. er afgaaet ved Døden
3. August 1930.
Professor, Dr. med. C a rl S 0 n n e er udnævnt til Overlæge ved Rigshospitalets
_ med. Afd. A.
Lærer ved Ribe Statss'eminarium,

cand. theol. Helge Haar

er udnævnt

til Forstander for Seminariet, Efteraaret 1930.
Lægerne P 0 u 1 M a (1 s e n, Landet, Taasinge og lv a r K n u d s e n, Nykjøbing F. har byttet Praksis Foraaret 1930.
Adjunkt ved Aalborg Katedralskol-e J 0 h a n n e s F is 0 h e r - P e t e r s e n -er
afgaaet ved Døden 16. November 1929.
Dr. med. Po ul lv ers en er udnævnt til Overlæge ved den nyoprettede medicinske Afdeling paa Amtssygehuset i Aalborg fra 1. November 1930.
Reservelæge Michael Nielsen blev Dr. med. d. 9. Oktober 1930 paa
en Af-handling om Behandlingen af Salpingitis.
Læge C h. N 0 r d e n A n d e r s e n praktiserer nu i Aalborg. I
Sognepræst C h a rl e 8 N e de r m a r k, Kbhvn. er 24. Juli 1930 beskikket til
Sognepræst i Glostrup.
Pastor H ans Karl Hein er 22. August 1930 beskikket til resid. Kapellan
i Grenaa.
Gesandtskabspræst i Berlin L. PL A. H edegaard er

19. September 1930

beskikket til Sognepræst for Spjellerup og Smerup i Sjællands Stift.
Cand. polit. Svend Nielsen er udnævnt til Fuldmægtig i Statistisk Departement 1. April 1930.
Ingeniør Niels Rousing er afgaaet ved Døden d. 21. September 1930.
Cand. 'jur. Karl A dolf Sletten er udnævnt til Sekretær under Direktotoratet for Sygekassevæsenet 1. Maj 1930.
Kredslæge H enry .Frich e er udnævnt til Kredslæge for Djursland Lægekreds (Æbeltoft)

1. April 1930.
Sognepræst Georg Johannes Bartholdy er 4. Juni
til Sognepræst ved Frederiksholms Kirke i Kbhvn.

1930 beskikket
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Regensianeriest i

Ringkøbing.

Jylland har aabenbart Rekorden med Hensyn til Sammenhold mellem gamle
Reg-ensianere. Allerede for et Par Aar siden samlede Ingeniør A. Munkebo
Regensianerne fra Grenaa og Omegn til Lindegilde i.sit Hjem i Grenaa; i sidste
Nr. af »Regensen« er refereret en vellykket Fest for gamle Regensianere i
Aalborg, og i Foraaret er afholdt en lige saa vellykket Regensianerfest i Ringkøbing.
Søndag d. 9. Marts samlede den »gæve Gamling« Amtslæge B en dix Poulsen 14 »afdød-e« Regensianere - for Størsteparten bosatte i Ringkøbing Amt
lndbydelsen lød paa Regensianermiddag, og Stemningen var fra først til sidst udpræget reg-ensiel, skønt Deltagerne var fra højst
forskellige Aargange; adskillige af dem var her sammen for første Gang.

--- i sit Hjem i Ringkøbing.

Ved Bordet talte Alderspræsidenten, Dr. Nørby, Lemvig, for Værtinden,
samme Dag fejrede sin Fødselsdag, og Værten udbragte Regensens Skaal.
Efter den udsøgte Middag tog et muntert Sold. sin Begyndelse, Taler og Sange

der

vekslede uafladeligt, og-efter hævdvunden Skik blev Dirigenten
afsat under almindelig Tilslutning.

Dommerfuldm.

(Værten)

Christiansen

snart

udnævnte

Værtinden til Provstinde for Aftenen, Dr. med. R-o b e rt L u n d talte for Minderne
fra Regensen, Kredslæge Knudsen, Lemvig, for Vennerne paa Regensen,.
Dr.

Nielsen,

Reinh.

Dr.

N orden

Ban-eingeniør

Tarm, læste op,

for Linden, Amtsraadssekr-etær
Andersen

la

Cour sang Sange

talte

Havnø, Skern

fra

Regensrevuen

1905,

udbragte »den kvindelige Regensianers« Skaal, Pa-

stor Drewsen Christensen talte' for Kammeratskabet paa Regensen, Dr.
Hvam for Foreningerne indenfor Regensen, og Dr. phil. Blegvad afgav en
pseudovidenskabelig Beretning, ledsaget af Demonstrationer, om Faunaen i Ringkøbing Amt.
Af de for Lejligheden forfattede Sange maa fremhæves Robert Lunds lidet
skaansomme Karakteristik af Festdeltagerne, paa Melodien »Jeg er Havren -«,
la Cours Sang til Regensianeren, og Norden Andersens smukke Hyldest til Minderne fra Regensen.
Slutningseffekten
hørende varme

fra Værtens Side

var 2 store Tønder tysk Øl med

Pølser og Rundstykker, der alt gjorde mægtig Lykke.

til-

Det blev

da ogsaa langt hen paa Mandag Morgen, inden Gæsterne tog Afsked; 3 af dem,
der blev

i

det gæstfri

Hus

Sifons« inden de tog hjem.

Mandagen

over, fik

den

regensielle

»Sild

G
H. Blegvad.
En af de 3.
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