
DET. KOL. BIBLIOTEK
KØBENHAVN

REUEBSIAHEESAMFUHDEISVA

mmm MEDLEMSBLADK«

4. Serie Nr. januar' 1937

Et par ord ved

formandsskiftet i Regensianersamfundet

af Chr. I. Baastrup.

Regensianersamfundets gamle protokoller finder jeg Otto Bjørneboe
Å omtalt første gang som bestyrelsesmedlem den 29/10 1906. Han valgtes
til formand den 24/8 1927, men forinden denne dato havde han- allerede
i nogen tid under Hakon ]ørgensens sygdom fungeret som formand for
R. S.
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_ Deyjo aar, han har siddet i bestyrelsen, omfatter praktisk talt hele .
R. 5.5 liv, og Bjørneboe har derfor mere end nogen ,anden formaaet at:
knytte traadene fra R. S.s første dage til nutiden, og hans indsats har der-
'for været af allerstørste betydning for R. S.s udvikling og trivselQ

Bjørneboes optræden er rolig og støt med et vist festligt og værdigt
præg, men isprængt muntre, hyggelige og studentikose gnister, og hans
'formandstid har været som han selv: Spilleaftenerne den lste lørdag i hver
*maaned er blevet en fasttømret institution, der aar efter aar søges af stadig '

_ voxende skarer af gamle regensianere. Udadtil har Bjørneboe repræsenteret '
R. S. paa den mest formfuldendte maade. Festerne, som er fejret af R. S.
i hans formandstid, har udmærket sig dels ved repræsentativ akademisk
værdighed - som da R. 5,5 25 aars jubilæumsfest 19/10 29 blev fejret paa
hotel d'Angleterre og senere fortsattes som sold paa »gaarden« med H.
Maj. Kongen i vor midte - dels ved studentikos lystighed som gilderne
i Ungarsk' Vinhus, hos Davidsen eller hos Petersen i Pile allê. Med samme
blanding af skønne formandsegenskaber planlagde og ledede Bjørneboe
festerne, enten disse fejredes af R. S.s egne medlemmer alene, eller soldene
blev holdt i broderligt samvær af afdøde og nulevende regensianere.

Bjørneboe tog initiativet til fremskaffelsen af den smukke nye dirigent-
klokke, som - efter at R. 5. havde samlet tilstrækkeligt mammon - blev
fremstillet væsentlig ved samarbejde mellem ham og Bredsdorff. Hans
formandstids brede sørgerand var bladet »Regensen«: Talrige redaktør-
skifter fandt sted i hans tid, ja nøden tvang ham endog til selv at optræde
som redaktør i en periode.

Ved sidste generalforsamling traadte Bjørneboe tilbage som formand
for R. S. trods eenstemmige anmodninger om at fortsætte. Hans tid tillod
ham ikke at blive ved. Man maa i høj Grad beklage dette, for han havde
(og har) alle de egenskaber, som gjorde ham selvskreven til stillingen. Vi,
som har haft den glæde at være medlemmer af R. S. - og særlig vi, som
har siddet i bestyrelse med ham - i hans formandstid, takker ham for
den kammeratlige, hyggelige og ægte regensielle maade, han har ledet R. S.
paa i de forløbne lö'ä'a'r.

Chr. 1. Baastrup.

Ekstraordinær Generalforsamling
h _ .afholdes _ 7_ ,_ _ ..

Lørdag'denll Februar 1937 Kl., 19,45" paa Regensens' Læsestue [Kortspil-
aften]. Dagsorden: Forslag om Supplering af Lo'Vene med 'en'.Bestemmelse
om'Val'g'af Revisorer; ' i i ' ' I __ ' j.

' '. “ BeStyrelsen..



REGENSEN

' ' .' '1
3 and. mag..-Mdhr, Fuldmægtig' Karl Sørensen, Plitiadvok-at Reinstrup 6

.Agnar Søgaard jørgensen) genvalgtes. '
Som Revisorer valgtes Direktør Goldmann og Beregner Morten Løkke-

gaard.
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Regensranersamfundet.
Generalforsamling afholdtes 7. December 1935 paa Regensens Læsesal.
Forud gik en animeret Fællesspisning hos Oskar Davidsen, hvori deltog

27 Medlemmer.
Der afsendtes en telegrafisk Hilsen til Formanden, der laa »syg og

skidt« i Sengen.
Generalforsamlingen dirigeredes af Realskolebestyrer Noack.
Reinstrup aflagde Beretning og Oluf Petersen Regnskab, der god-

kendtes. _
1 Til Bestyrelsen nyvalgtes i Stedet for Lektor Bredsdorff, der i mange
Aar'har været et skattet Medlem af Bestyrelsen, stud. mag. Agnar Søgaard
jørgensen.

Iøvrigt drejede Diskussionen paa Generalforsamlingen sig om, hvor-
ledes Samfundet bedst kunde opnaa Rekruttering af yngre Medlemmer.

Den 24. ]uni 1936 afholdtes en lille Sommerfest. Efter Smørrebrød og
Sangduel med et norsk Damekor i Petersens Familiehave i Pilealleen kørtes
i Rutebil til Regensen, hvor man i den lune, stjerneklare Sommeraften nød
Vinens Drue under Re'genslinden.' " i

I de minder-ige Omgivelser tilbragte de ca. 35 Deltagere derefter nogle
Timer med Sang, Tale og Opfriskning af gamle Erindringer._ _

Lørdag den 21. November 1936 afholdtes ordinær Generalforsamling,
der dirigeredes af Sekretær Hye-Knudsen)

Formanden, Undervisningsinspektør Bjørneboe aflagde Beretning og
tilstod, at Bestyrelsen først i Marts var kommen i Tanker om, at det var
paalagt den at afholde ekstraordinær Generalforsamling i Februar.

Højesteretssagfører Oluf Petersen forelagde Regnskabet for 13/4 Aar
.og fremhævede især de 3000 Kr., der er tillagt Samfundet som Legat efter
afdøde Etatsraad Goldschmidt. ' .

Beretning og Regnskab godkendtes, efter at Revisor, Kontorchef Falster
'havde fremsat en sønderlemmende Kritik af Udgifterne.

Derefter forelagde Reinstrup Udkast til nye Love. Med enkelte Smaa-
ændringer, men efter en meget saglig og tildels kraftig Diskussion ved- '
toges de ny Love med ca. 30 Stemmer mod 4. ' _

Formanden meddelte, at han, der i 30 Aar havde siddet i Bestyrelsen,
nu ikke ønskede Genvalg og foreslog Overlæge Baastrup til Formand.

Forskellige Medlemmer, deriblandt Biblioteksinspektør R. L. Hansen,
takkede Bjørneboe i varme Ord og henstillede, at han fortsatte som For-
mand; men da Bjørneboe fastholdt sin Beslutning, kaaredes Baastrup som
Formand. '

Til Bestyrelsen nyvalgtes cand. act. C. A. Petersen, medens de øvrige
Bestyrelsesmedlemmer (Højesteretssagfører Oluf Petersen, Læge Harald
Mohr, Fuldmægtig Karl Sørensen, Politiadvokat Reinstrup og cand. mag.
Agnar Søgaard jørgensen) genvalgtes.

Som Revisorer valgtes Direktør Goldmann og Beregner Morten Løkke-
gaard.



Smedejernsgitteret i Regensgaarden.

Lad det være sagt med det samme! - Smedejernsgitteret, som ved Linde-
*Jubilæet 1935 blev skænket Regensen af Ny Carlsbergfondet, skuf-

fede -- efter dets Opstilling foran »den nye Fløj« -- i højeste Grad de
store Forventninger, hvormed det var imødeset af alle dem, der havde haft
Lejlighed til nøjere at studere Kunstnerens Udkast. Som Gitteret staar nu,
kan det fornøje ved dets mange pudsige Enkeltheder, men Helhedsindtryk-
ket af Kunstværket eller blot Opfattelsen af de større Figurer deri “er
komplet umulig uden nærmere Vejledning. - Aarsagen til disse højst
uheldige Forhold ligger ikke i Kunstværket, men fremkom, da man valgte
at opstille Gitteret med den nye Fløj som Baggrund, idet denne -.- med
dens stærkt varierende Linier og Farver - virker udviskende og distra-
herende for Opfattelsen af Kunstværket. - At Gitteret med en regel-
mæssig Baggrund vilde indgaa i en kunstnerisk smuk Harmoni med Regens-
gaardens Idyl, giver ovenstaaende Fotografi de bedste Løfter om. - Skyl-
der de ansvarlige Myndigheder ikke Kunstneren og Giveren, at man snarest
søger at finde en Maade, hvorpaa Værkets Skønhed kan komme til sin Ret?

Smedejernsgitteret er tegnet af Ib Andersen og udført af Smedemester
Christensen. Kunstneren har selv givet følgende Forklaring af, hvad det
skal forestille:

De to yderste Felter viser Mennesker og Dyr i Naturen, i Feltet til
venstre afbildes de første Opdagelser og Opfindelser, Ilden der udnyttes,
Hjulet og Skibet. - Feltet til højre skildrer særlig Jagten. I de to næste
Felter ses to af Antikens Videnskabsmænd; der er tænkt paa Aristoteles
og Platon. Planteornamenterne i Yderfelterne fortsætter sig ind i de mellem-
ste Felter og bliver til de matematiske Figurer ved disse Filosoffers Ho-
veder. Disse Ornamenter symboliserer Tænkernes sindrige og snørklede
Tankegang. '

Det midterste Felt, Globen ophængt i Ecliptica, er en Allegori paa det
moderne Verdensbillede. -- ' '

I Korthed skildrer Figurerne i Gitret, at Videnskabsmændene er Mel-
lemledet mellem den almene Menneskehed og det Verdensbillede, som
netop ved Aandsarbejdernes omhyggelige Arbejde er blevet Fælleseje,
et Indhold, der var tænkt som et passende Motiv for Udsmyknin'g af et.
Kollegium.
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- Ved jubilæumsfestligheden den 12. Maj takkede Viceprovsten i en
'spirituel og ualmindelig fornøjelig Tale Kunstneren, Haandværkerne og
Ny Carlsbergfondet. -- Heri fremhævede V. P., at det var et heldigt Valg,
naar jomfru Lind, der altid havde staaet som et smukt Symbol for den

.i det 19. Aarhundrede herskende romantiske, følelsesbetonede Skønheds-
dyrkelse, »midt i en usentimental jerntid« fik et Kunstværk ved sin Side,
der -- ved sit Materiale - kunde symbolisere de sidste Tiders mere viljes-
prægede, manddomsstærke Realisme. Herved bevarede Linden sin Kvinde-
lighed ubeskaaret og befriedes for at blive en gammel, mandhaftig Jomfru.

I Talen var ogsaa indflettet et lille Morgeninterview, som V. P. i Da-
gens Anledning 'havde haft med Jubilaren: -

»jeg er virkelig glad ved det Gitter,« sagde Linden til mig. »Nu har
jeg i halvandet Hundrede Aar været ene om at være Symbol herinde, har
maattet levere Billeder og Stof til Taler og Sange ved alle festlige Lejlig-
heder. Min Stamme, mine Grene, mine Blade, mine Safter har Regensia-
nerne sammenlignet sig med; mine Rødder er det eneste, der er gaaet fri. -
iNu, da jeg efterhaanden er blevet gammel, er jeg glad ved at blive aflastet,
ved at en yngre Kraft træder til. Thi saa vidt jeg kan se, frembyder Gitteret
med sine mange sindrige Paafund og Fremstillinger af alt imellem Himmel
og jord en saadan Rigdom af Symboler, at der vil blive Stof nok for den
regensielle Veltalenhed i de næste halvandet Hundrede Aar.«

Vi lader endnu en Gang Blikket glide hen over Billedet af Smedejerns-
gitteret og standser først yderst til venstre ved det lille Dovendyr og gaar
hastigt videre til Aristoteles og Platon. - Jo, jo den gamle Lind kender
sine Sønner.

Red.

Fra Regensen.

Efter jubilæumsklokkeratet i Sommeren 1935 valgtes i Efteraaret ny
Klokker. Det blev Pipianeren stud. med. Knud Albrechtsen, der over-

tog det vanskelige Hverv at arrangere Festerne for de jubilæumsmætte
Regensianere.

I Løbet af Vinteren holdtes de traditionelle Fester: Høstbal, Revy og
Indflyttergilde, Iulebal og Fastelavnsfest. Tilslutningen var stor Stem-
ningen endnu større,

Af Nyheder indførte Klokkeren de saakaldte Udflytterauktioner paa
Salen, hvor især afdøende Regensianere til rent fantastiske Priser overlod
deres mest elskede Ejendele saasom Slips, Bordlamper i alle Stilarter 0. s. v.
til de købelystne Indflyttere.



REGENSEN IV Nr.1

En lille Episode, der skulde faa storpolitiske Følger, fortjener maaske
nærmere Omtale: I en Pause imellem den megen Bogning bemægtigede
to Regensianere sig Telefonboxen paa Kultorvet og ringede herfra Regen-
sen op.

-- »]0, det var fra »Politiken«.« -- »Man vilde gerne tale med et Med-
lem af den Regensforening, der bar engelske Doktorhatte.« -- Inden længe
var en større Del af vedkommende Forening samlet om Regensens Telefon
»- ja, sloges ligefrem om at komme til at tale.
- »Man vilde meget gerne have et Fotografi med Doktorhatte til

»Magasinet«.« - »Næ, det skulde tages oppe paa selve Bladet.« »]a,
i en særlig Opsats.« - »Om Foreningen maatte have Lov at komme i Slaa-
brok?« - [Et Øjebliks Pause fra de halvkvalte Regensianere i Kultorvets
Telefonbox.] - »Udmærket, fortræffeligt! Saa skal der med det samme
komme 2 Biler til Regensen. - Ja, blot spørge efter Red. Cavling -
Farvell«

Til den øvrige Regens' store Forbavselse ser man midt paa Eftermid-
dagen ca. 8 Regensianere, iført Slaabrokke og engelske Doktorhuer, gaa
sejrsstolte ud af Porten og uden nærmere Oplysninger sætte sig op i 2 i
Kannikestræde ventende Biler.

Hvad der egentlig skete i 3. Akt paa »Politiken« er hidtil som en dyb
Foreningshemmelighed bevaret under Doktorhuerne - dog oplyser Med-
arbejdere ved »Pol.«, at ca. 8 morsomme Fastelavnsgæster i meget opstemt
Lune i Redaktionslokalet havde søgt først at hidlokke en Fotograf, og da
dette mislykkedes, selveste Red. Cavling, som beklageligvis var syg [be-
klageligt, thi man undte ham Synet]

4. Akt har som Baggrund Porten ud til selveste Skidenstræde [nu
Krystalgade], hvor 8 Regensianere i Slaabrokke og med Doktorhatte ær-
bødigt i Haanden, pænt betaler 2 Taxaer og derefter stille gaar til Bøgerne
igen -- en stor Oplevelse rigere.

Som alle gode Dramaer har ogsaa dette en 5. Akt, hvor Retfærdigheden
sker Fyldest. I den paafølgende meget livlige Protokoldebat viste det sig
snart, at det var en Del Pipianere, der stod bag Arrangementet, og da
Foraarets Klokkervalg stod for Døren, var Sagen ligetil -- »Pip« skulde
snøres.

Snart var der bag Ryggen af de skadefro Pipianere dannet en Koalition:
»Uglen«, »Tilia«, »Konventet« og de Uafhængige, som besatte alle Em-
beder med Uglemanden stud. jur. Jørn Thomsen som Klokker. [Dog fra-
traadte den uafhængige Sportsmand efter 10 Timers Værdighed.]

Da Foreningerne »Gamle«, »Pip« og »Skrap« opdagede deres lidt pin-
lige Stilling ved den kommende Generalforsamling, besluttede de paa an-
den Maade at gøre sig gældende: saaledes havde visse ondsindede Per-
soner erstattet Indholdet i den ene Kasse Øl med Saltvand og igen om-
hyggeligt tilkapslet Flaskerne. Da nu de to Kasser kom paa Salen, holdt
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Oppositionen sig selvfølgelig til den med Bryggeriernes Safter, medens
Sejrherrerne ret hurtigt fandt deres Saltvand velegnet til at vande Mindre-
tallet med. - Efter denne Vandpantomime fandt Oppositionen det for-
svarligt paa Salen at affyre et stort Festfyrværkeri af Bomber og Kanon-
slag.

Dette Drama fik et lille Efterspil.
Selvfølgelig var Pipianerne ikke lige velsete i alle regensielle Kredse

efter disse Affærer, og hævngerrige Penne fandt ofte Vej til Protokollens
Spalter.

Saaledes var man utilfreds med, at Regensens Fodboldhold i Foraarets
Kampe havde haft hele 5 Pipianere, der selvfølgelig ikke var værdige til
at forsvare Regensens o.s.v., o.s.v. '

I ungdommeligt Overmod og latterlig Skidtvigtighed fandt da et Par
Pipianere paa at udfordre hele den øvrige Regens til en Fodboldkamp.
Med Glæde modtog man denne enestaaende Lejlighed til at træde paa
»Pip«, og Kampen blev fastlagt til Slutningen af Maj. Selvfølgelig var især
Pipianerne i de følgende Dage opsatte paa, at det hele skulde være Skæg
og Ballade, og paa selve Dagen mødte man selvfølgelig i latterligt Udstyr.

1. Halvleg begyndte med alskens Skæmt, indtil pludselig >›Pip«s Maal-
mand >›Mathis«, der paa en skrøbelig Stol i Maalet sad og læste til Examen,
[Iuni 1936: Udmærkelse] blev vækket i sine Relativitetsteorier af en
nærgaaende Bold, der listede ind i Buret til ham. Men hermed tog Kam-
pen straks .en alvorlig Vending. Huer, falske Overskæg o. s.v., o. s.v. for-
svandt ganske stille - og især Pipianerne sled, saa Sveden sprang af alle
Porer, men -- 'ak - forgæves. Halvlegen endte 1-0 til »den øvrige
Regens«. V '

I 2. Halvleg var alle frivilligt komiske Numre bandlyst paa begge
Sider der var forøvrigt nok endda - og da Pip i Midten af Halvlegen
scorede et elegant Maal, arbejdede alle 22 Mand som smaa Heste; men
Halvlegen var og blev Pips med 1-0, og saaledes reddede de - imod
deres egen Forventning - Æren med 1-1.

Forøvrigt har Sporten paa Regensen i de sidste Aar, efter at man i
1932 indførte en speciel Sportsmand, været i stor Fremgang. Til de mange
andre Idrætsgrene, der dyrkes paa Gaarden, er nu ogsaa føjet Badminton,
idet den lille Gaard bag den ny Fløj er blevet omdannet til »Badmin-
tonhal«. .

Fodbolden er og bliver dog Regensianernes Yndlingssport, ikke mindst
p. Gr. af den halvaarligt tilbagevendende Kamp med Studentergaarden
(>›Pensionatet«). -- I Foraaret 1932 udsatte Regensprovsten en Pokal, der
skulde tilfalde det Kollegium, der vandt de fleste af de Kampe, der kunde
indgraveres paa den, - ialt ca. 14.

Til Dato er der spillet 10 Kampe, hvoraf 2 blev uafgjort, 3 vundet af
Studentergaarden og 5. af Regensen Dog har »Pensionatet« stadig en
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»fair« Chance, idet det i de spillede 10 Kampe har scoret 15 Maal mod
Regensens 13. ' . . '

Til Sporten hører vel ogsaa en Gruppe Examensbogeres forgæves
Kamp for at faa Billard paa Salen. ' -

Ogsaa paa mange andre Omraader har det forløbne Aar staaet i Kam-
pens Tegn: ny Porcelænsordning, hvorved man delvis afskaffede Porcelæ-
net, ny Indflytterordning, hvorved man delvis afskaffede Begrebet Ind-
flytter, og ny Telefonordning, hvorved man delvis afskaffede Begrebet
Ordning.

Efter at Ugleklokkeren med Bravour havde afblæst et Par Klokker-
storme og arrangeret de traditionelle Fester, tilfaldt Klokken Konvents-
manden stud. theol. A. C. D. Berthelsen.

*än*\.4
S

Hassan.

ä
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Regensforeningerne og deres Traditioner.

Det næste Nummer af »Regensen«, der vil udkomme i Begyndelsen
af Maj 1937, er tænkt anlagt som et specielt Foreningsnummer. -- Vi vil
der i korte Træk redegøre for de enkelte Regensforeningers Historie og
deres specielle Traditioner. - Selvfølgelig er et saadant Arbejde ganske
uoverkommeligt for Redaktionen alene, hvorfor vi ogsaa forventer, at alle
gamle Regensianere, som ligger inde med Oplysninger, der kan belyse nu
glemte Episoder og Traditioner, velvilligst tilsender Redaktionen disse.
For at ingen af' Foreningerne skal blive fremhævet paa de andres Bekost-
ning, har vi modtaget Tilsagn fra følgende gamle Regensianere om, at de
vil varetage deres gamle Regensforeningers Interesser:

Sekretær cand. polit. Warmdahl .(Gamle).
cand. mag. Hassan. (Pip).
cand. mag. John Johnsen. (Uglen).
MusæumsaSsistent cand mag. Jørgen Poulsen. (Skrap).
Fuldmægtig cand. polit. H. C. Jørgensen. (Tilia).
stud. teol. Ingvard Overgaard. (Konventet).
Ogsaa mere eller mindre tvivlsomme Foreninger og Sammenrotninger,

som maaske nu er glemte, aabner vi gerne vore Spalter for, saa at deres
eventuelle Idealer og Formaal kan blive genopfrisket. -- Saaledes vil f. Eks.
Politiadvokat Reinstrup forsøge at samle Admiralitetets Historie o.s.v.,
o.s.v. -

I det hele taget modtager Redaktionen med Begejstring Anekdoter eller
andet Stof, der har Tilknytning til Regensen.
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Kaptajn J. Bast [Klokker 1878-79] er afgaaet ved Døden den 13.
Juni 1936. .

Rektor, Dr. phil Karl Hude [Klokker 1880-81] er afgaaet ved Døden
18. “Febr. 1936.

Pastor emer. Th. Ingomar Petersen [Medstifter af »Pip« 1885; B. A.
1935] fejrede Guldbryll. d.. 7. Januar 1937.

Sognepræst Christian Peder Pedersen, Haderslev [Regens: 94-98] er
udnævnt til Sognepræst v. Trinitatis Kirke i Kbhv. fra 30. Maj 1936.

Sognepræst H. M. M. Kelstrup, Beder, [Regens: 95-96] er afgaaet ved
Døden i December 1936.

Dommer Johannes Borum, Slagelse [Regens:: 97-99] er udnævnt til
Dommer i Kolding fra 1. Jan. 1936.

Direktør Henry Goldmann, Statsanstalten for Livsforsikring [Regens:
98-1901] er udnævnt til Dannebrogsmand.

Politimester Jens Tyge Lind, Skelskør [Regens: 98-02] er udnævnt
til Dommer i Slagelse fra 1. Jan. 1936.

Lektor A. F. Aarsdal, Nykøbing F. [Klokker 1901-02] har taget sin
Afsked fra 1. Okt. 1936.

Politimester Sven Wittrup, Toftlund [Regens: 01-03] er afgaaet ved
Døden d. 19. Aug. 1936. -

Overretssagfører C. N. Bang, Haderslev [Regens: 03-05] er afgaaet
ved Døden d. 10. Maj 1936. -

Lektor H. M. A. Skærbo [Regens: 03-05] er afgaaet ved Døden d.
30. April 1936.

Landsdommer Frits Pihl [Regens: 04-07] er udnævnt til Rigsadvokat
fra 1. September 1936.

Overlæge, Dr. med. Th. Hess Thaysen [Regens: 04-08] er afgaaet
ved Døden d. 19. April 1936.

Direktør for Biologisk Station, Dr. phil. Harald Blegvad [Regens:-
08-10], der opholder sig paa officielt Fiskeri i Iran, har faaet Ridder-
korset til Jul 1936.

Adjunkt Christian Böiken, Metropolitanskolen [Klokker 1911] er ud-
nævnt til Lektor smstds. fra 1. Okt. 1936.

Redaktør Gunnar Knudsen, Stednavneudvalget [Regens 09-11] er ud-
nævnt til Ridder af Dannebrog 30. Septb. 1936.
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Legationsraad' Hugo Hergel, Tokio [Regensz 11-14] er i 1936 vendt
tilbage til Tjeneste i Udenrigsministeriet.

Dommerfuldmægtig Thorvald ]ørgensen, Næstved [Regensz 12-14]
er udnævnt til Politimester i Mariager fra 1. Juli 1936.

Ingeniør Eygil Hertz [Regensz 13-15] er udnævnt til Direktør for Sta-
tens Vandbygningsvæsen fra 1. Febr. 1936.

Magister Hans ]ensen [Regensz 13-15] er blevet Dr. phil. Juni 1936.
Overlæge Aage Als-Nielsen, Silkeborg [Regensz 14-17] er blevet Dr.

med. (Lumbal Anestesi) d. 24. Jan. 1936.
Dommerfuldmægtig ]. F. S. ]uhl, Randers [Regensz 14-16] er ud-

nævnt til Kriminaldommer i Aalborg fra 1. Dec. 1936.
Lektor Lars Nielsen, Odense, [Regensz 14-16] er udnævnt til Rektor

'ved Vejle kommunale Gymn. fra 1. Juli 1936.
Dr. med. Mads Siggaard Andersen [Regensz 15-18] er udnævnt til

Overlæge ved Amtssygehuset i Gentofte fra 1. Jan. 1936.
Læge jens Buhl [Regensz 15-17] er afgaaet ved Døden d. 24. April

1936.
Adjunkt Marquard Grubbe, Viborg Katedralskole [Regensz 15-16 og

18-19] er udnævnt til Lektor smstds. fra 1. Okt. 1936.
Ekspeditionssekretær i Socialministeriet Hans Madsen Egedorf [Re-

gens: 15-17] er udnævnt til Kontorchef fra 1. Nov. 1936.
Sekretær, cand. jur. Aage Lybye, Skattedepartementet [Regensz 15-17]

er udnævnt til Fuldmægtig fra 1. April 1936.
Adjunkt _]. O. R. Ahrnung, Roskilde Katedralskole [Regensz 16-17]

-er udnævnt til Lektor smstds. fra 1. Okt. 1936.
Sognepræst Hans Karl Hein, Grenaa ]Regens: 16-18] er udnævnt til

Provst for Randers Nørre og Søndre Provsti i Aarhus Stift.
Sognepræst Morten Chr. Lindegaard, Vejen, [Regensz 16-17] er ud-

nævnt til Provst for Malt, Anst og Slangs Herreder.
cand. theol. Søren Hansen [Regensz 16-18] er afgaaet ved Døden d.

28. Marts 1936.
Ekspeditionssekretær i Indenrigsministeriet Peter Karl Winther [Re-

gens: 16-18] er udnævnt til Kontorchef fra 1. Nov. 1936.
Dommerfuldmægtig Otto Boe ]ørgensen, Lemvig [Regensz 16-18] har

faaet Navneforandring til Lembo. '
Sognepræst M. L. Maulund, Frederiks I'Regens: 16-18] er afgaaet ved

'Døden d. 3. Okt. 1936.
'Ingeniør M. P. B. Hvorslev [Regensz 17-18], der i flere Aar har

opholdt sig i U. S. A., har i de sidste to Aar studeret ved Technische
Hochschule i Wien og er i Efteraaret 1936 blevet Dr. techn. derfra.
Hvorslev opholder sig midlertidigt i Danmark. '

Valgmenighedspræst Thorvald Krøgholt, Balle [Klokkerz 1917] er ud-
nævnt til Sognepræst for Brønderslev og Serridslev i Aalborg Stift.
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Ekspeditionssekretær Svend Nielsen, Statistisk Departement [Regensz
17-19],- der blev udnævnttil Kontorchef sm'Stds.,ier-fral Jan. 1937 ansat
som Underdirektør iDanmarks Nationalbank.

Fuldmægtig Carl Flach Steenstrup, Statistisk Departement [Regens::
17-19] er udnævnt til Ekspeditionssekretær fra 1. Maj 1936. _
Læge PaulNørgaard, Køge, er udnævnt til Kredslæge i Nykøbing M.
"Sekretær, tand. jur. Peder Tangdal, Skattedepartementet [Regensz

18-20] 'er udnævnt til Fuldmægtig fra 1. April 1936.
l'iPolitifuldmægtig Viggo Sletten, Nørresundby, er udnævnt til Politi-

assistent i Vejle. 'i t i
" ' TLæge B. Elmenhoff-Nielsen [Regensz17-19] vil i Januar 1937 forsvare
sin Doktordisputats.

Sømandspræst i London, Johan Käszner [Regensz 21-23] .er udnævnt
til Sognepræst i Rødovre v. Kbhv. fra 1. Jan.. 1937.

Assistentuv. Kommunehospitalet, cand. med. Mogens Fledelius [Re-
gensz. 25-27] vil d. 26. Januar forsvare sin Doktordisputats. [Om Kera-
titisePoenchymatosa. Studier over eksperimentel Kaninsyfilis] og vil der-
efter nedsætte sig som Øjenspecialist i Hjørring.

Sagførerfuldmægtig Hocherup, Tønder [Regensz 30-32] er afgaaet
ved Døden Januar 1936.

Timelærercand. mag. Ebbesen, Hillerød [Regensz 30-33] er ansat
som konst. Adjunkt v. Fredericia Gymnasium. . ,

cand. mag. Jørgen Poulsen [Regensz 30-33] er ansat som Musæums-
assistent ved 'Frederiksborg Slot.: .

cand. theol. P. Fenger [Regensz 31-34] er udnævnt til Præst i Hol-
steinsborg, Grønland.

cand. polyt. Herlufsen [Regensz 31-35] er ansat som Ingeniør v. Aar-
hus Oliemølle. .. ' › -› :- ›

Sekretær v. Statistisk Departement cand. polit. H. C. ]ørgensen [Re-
gens 31-34] er udnævnt til Fuldmægtig v. Statistisk Kontor.

Reservelæge Niels'Pedersen,Assens [Regenszi 31-34] er afgaaet ved
Døden,««Januar 1936.

Reservelæge Sven Aage Mortensen, Holbæk [Klokkerz 1933] er ud-
nævnt til Reservelæge v. Sygehuset i Nykøbing Mors.

'4 cand. thyeöli. Gunnar Tjalve [Regensz 32-35] er blevet'ansat Som For--
bundssekretær .i Frivilligt DrengeforbundQ ' i 'i '

Hjælpepræst v. Sthtefanskirken Thomas Bruun [Regensz 33-35] (er
iDecember 1936 udnævnt til'residerendeKapellan i Haslev-Freerslev Me-
nigheder. 'i ' ' i 'i '
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Regensianersamfundets Regn-'skab

1._]anuar 1935 -31. August 1936 '

INDTÆGT: UDGIFOTzl _

Beholdning ifølge Regnskabet Regensfest d. 12. Maj 1955 578,50

for Aaret 1954 ' ' 9929] Generalforsamling d. 7_. De-

Kontingent for 1935, cember 1935 . . . . 220,00

226 Medlemmer . . .. 908,70 (Sommerfesten d. 25. Juni'

Renter . . . . . . . . . . 50,25 1936 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 84'60
S '11 . . . . 1 ,(0

Legat fra Etatsraad Gold- P eafteneme. 1935 3 5 )
schmidts Dødsbo . . . 3000,00 Spllleaftener “1 31' August

1936 . . . . . . . . . . 218,30

Bladet ,,Regensen". III Serie
Nr. 39 og 40 . . . . .. 545,21

Diverse . ._ . . . . . . . .. 61,05

Indtægt ialt. . . 4951,86 Udgift ialt.. 1623,26

Indtægt ialt . . . . .“ . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 4951,86
Udgift ialt . . . . . ., . . . . . . . . .. ,, 1623,26

Beholdning til næste Regnskabsaar . . .. Kr. 5328,60

Køben/åavn. den 13. November 1936.

-rv-4

OLUF PETERSEN.

Revideret og fundet i Overensstemmelse med Bilagene.

19. November 1936.

H. GOLDMANN. OTTO FALSTER.

Selvfølgelig

er enhver gammel Regensianer Medlem af Regensianersamfundet. Mindst
en Gang om Aaret arrangerer eller deltager Regensianersamfundet-i en
større Fest paa Regensen, og den første Lørdag i Maanederne September-
Maj er der Spilleaftener paa Regensens Læsesal. [1 Februar 1937 dog først
den 13. Februar.] - Desforuden faar De Bladet »Regensen« frit tilsendt.
Indmeldelser modtages af Fuldmægtig Karl Sørensen, Stochflethsvej 21,,
Tlf. Godthaab 9334 eller af Boghandler Arnold Busck, Købmagergade. -
Kontingent: 4 Kr. aarlig.

Udgivet af Regemianermmfundet,
HÅRTVEL Redigeret af cand. mag. Agnar Søgaard jørgemen. Elbagade 691 t. v., 8.


