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1908 Carstensen - 1957'.

Efter 29 Aars trofast Regering blev Regensens Kongestol den Stol,
"som kun H. Maj. Kong Christian X allernaadigst fik overladt ved sine
Besøg i den røde Gaard forladt af dens natlige Besidder, Kong Car-
stensen. - Denne Folkeregent, som det blev beskaaret at herske over flere
,Slægtled end nogen tidligere Majestæt, havde til Regalier (de ydre Tegn
'paa hans Regensværdighed) valgt Attributter, der i Sandhed var baade re-
;gensielle og folkelige. - I Stedet for Kronen bar han med Værdighed en
natsort Kasket, fra hvis Forside Linden, Folkets stolte Symbol, lyste. -
Og hans Scepter var den lange Pibe, der lod hans Tronsal fylde med en
hyggelig, regensiel Atmosfære. - Og det vegetariske Eigsæble havde han
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ombyttet med en god, solid Madpose, hvortil hørte en Termoflaske med
Kaffe, - en folkelig Drik, som dog i Begyndelsen af hans Regering havde
været den mere regensielle »Hof«; men Slægternes Gang havde lært ham
Afholdenhedens Kunst. - Og som den Fredsfyrste han var, havde han -
i Stedet for Sværdet - ligesom Kongerne i de gode, gamle Eventyr --
Nøglen til Rigets Port, - maaske det største Symbol paa hans Værdighed,
idetmindste det mest ukrænkelige; thi ve den,-der vovede at'benytte andre
Veje end Rigets Port. '

Udenrigspolitisk var al hans Færd præget af Ikke-indblandingstanken,
- han havde saaledes en egen Evne til at standse ophidsede Betjente eller
andre fjendtligsindede ved Rigets Grænse. - Dog førte hans Selvforsy-
ningstanke og Had til andre Racer end Regensianere - og især til Væsner
af andet Køn - ofte til Uoverensstemmelser med visse republikanske Na-
turer i Folket, der lod sig lede af deres laveste Drifter.

Ogsaa indenrigspolitisk var hans Regering præget af en vis Passivitet.
- Naar saaledes Regensen stod paa gloende Pæle, og alle drak eller dan-
sede, da vogtede han alfaderligt ved Rigets Port, at ikke uindbudte Gæster
skulde snige sig ind og forstyrre Idyllen, - og saaledes vaagede han tro-
fast over sit Folk, til den sidste Øl var drukket eller den sidste Pige slup-
pet. - Han tog heller ikke Del i andre officielle Festligheder, saasom
Jubilæer, Indvielser eller lignende, men lod sig her repræsentere ved
Provst og Viceprovst. - Dog viste han ofte sin rette folkelige og
sociale Indstilling ved pludselig, uindbudt -- og det selv i de mere bram-
fri Dele af Befolkningen at dukke op i private Selskaber, der ofte havde
en meget lystig Karakter, og her forstod han altid ved sin Nærværelse at
lægge en egen Stemning over Festlighederne. - Ligeledes fortælles det,
at han flere Gange paa sine natlige Vandringer har fundet Samfundets ned-
brudte og elendige og højst egenhændig har bragt dem til deres respektive
Boliger.

Men længst vil han dog blive mindet af de mange i Folket, der i de
sene Nattetimer flokkedes om hans Kongestol, og der hørte ham fortælle
om de hedengangne store i Folket og deres fantastiske Bedrifter. - Det
var, som man her sa'd overfor den inkarnerede Regensaand og sugede Kraft
til nye Heltebedrifter, mens man lyttede til Frasagn om tidligere Kæmpe-
slægter, der nu -- efter deres Død - henslæbte deres usle Liv i en Skygge-
tilværelse som Overlæger, Rektorer, Missionspræster, Politimestre eller lig-
nende.

Carstensen var i Sandhed en Regent, der levede i sit Folks Fortid og
samtidig udførte sit regensielle Hverv med et Vægterurs matematiske Nøj-
agtighed. - Det er derfor betryggende for gamle Regensianere, naar man
hører, at Carstensen - efter sin Abdikation - et Par Gange om Maa-
neden indtager sit gamle Kongesæde og regerer for en Nat.

Vi, der levede under Kong Carstensen, bringer ham vor oprigtige
Hyldest og Tak!

Hassan.
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Regensianersamfundet.

Den 3. Februar var der paa Hassans Initiativ skaffet Adgang for Med-
lemmerne med Damer til at overvære »Genboerne« paa Det ny Theater,
hvor Poul Reumert spillede v. Buddinge. Der havde meldt sig ca. 150
Deltagere, saa vi kunde ikke klage paa Tilslutningen. Ogsaa mange af de
Medlemmer, som kun ses en sjælden Gang, var mødt, og de fleste under
»betryggende Ledsagelse«, saa der blev en mægtig »Præsenteren og Hilsen
paa« saavel i Teatret som paa Gangene.

Vi morede os i fællig herligt over Forestillingen og udvandrede der-
efter til Oskar Davidsen, hvor den store Tilstrømning havde nødvendig-
gjort en Tredeling af Selskabet, saaledes at Overlæge Baastrup præside-
rede over Guldalderen, Læge Mohr over Sølvalderen og Hassan var Vært
hos Broncealdermændene. .

Der sluttedes med en lille Dans, og der var vistnok fuld Enighed om,
at Aftenen havde været saa vellykket, at vi en anden Gang paany burde
forsøge en Sammenkomst med Damer.

Ved Afskedsfesten for Carstensen paa Regensen overrakte Politiadvo-
kat Reinstrup paa Regensianersamfundets Vegne en Pengegave til den
hæderkronede Nattevagt. \

Den 21. Juni afholdtes Sommerfest, som indlededes med Smørrebrød
'i Kasematterne paa >›Trekroner«, hvorfra vi sejlede til Højbro.

Paa Regensen forsynede vi os med kulørte Lamper for derefter at be-
:stige Rundetaarn, fra hvis Top vi havde prægtig Udsigt over Byen med
de skønne Taarne.

Oluf Petersen holdt en indholdsrig Tale for Fjerde Christian (som fin-
des optrykt her i Bladet), og Formanden havde produceret' en Skønsang.

I begyndende Regn kurede vi ned gennem Taarnet for at ende Aftenen
'ved en Flaske Vin paa Gaarden.

Det blev en hyggelig Aften, men desværre hindrede det ikke alt for
gode Vejr os i at pokulere i Gaarden, hvilket havde givet forrige Aars
.Sommerfest sin særlige Charme.

Sekretæren.
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Regensens Rundetaarn
ved Oluf Petersen.

Naar Regensianersamfundets Bestyrelse har henlagt Højdepunktet af
denne Sammenkomst til Toppen af Rundetaarn, er Grunden den, at Taar-
net i disse Dage kan fejre sin 300-aarige Fødselsdag. Den 7. Juli 1637
nedlagdes Grundstenen til det Bygningskompleks, der bestaar af Trinitatis
Kirke og Rundetaarn, og dermed til det Genboskab, som gennem Aarene
har sat sit Præg paa en stor Del af Regenslivet.

Taarnets Opførelse varede kun 5 Aar. Indskriften her paa Forsiden
bærer Aarstallet 1642, og siden da har det rejst sin massive Skikkelse over
Gaardens lave Bygninger og bidraget sit til at gøre Byens Profil karak-
teristisk.

Forbindelsen mellem Taarnet og Kirken paa den ene Side og Regensen
og Universitetet paa den anden var mere end et Naboskab. Taarnet blev
opført som astronomisk Observatorium til Københavns Universitet og Kir-
ken som Kirke for Studenterne, til Afløsning af Regenskirken, der havde
Plads paa det Sted, hvor nu Kirkefløjen er beliggende. Taarnet, hvis egent-
lige Navn var Stelleburgi regis havniensis, kaldtes derfor i Folkemunde
Regenstaarnet, og det er først en senere Tid, der har indført Navnet Runde-
taarn. Forbindelsen mellem Universitetet og Taarnet med Kirken er afbrudt
for mange Aar siden, i Tresserne i forrige Aarhundrede, men naar Regen-
sianerne altid har betragtet og endnu betragter Rundetaarn som noget dem
tilhørende, bygger de kun videre paa en Tradition, der gaar helt tilbage til
Taarnets Opførelse. .

Regensen kan jo heller ikke tænkes uden Rundetaarn. Hvorfra man
saa nærmer sig Regensen, ad Købmagergade, Landemærket eller Kannike-
stræde, danner Rundetaarn og Regensen i Forening et Gadeparti, smukt
og inderligt københavnsk, men smukkest er Taarnet, naar man ser det fra
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Regensgaarden, naar man ser det hæve sin graa Masse over Kirkefløjen;
det er der, det hører til, som Regenstaarn, paa samme Maade som Regens-
linden, det er her, det gør Stedet historisk, ærværdigt, og samtidig saa
inderlig hjemligt. Regensianernes Syn paa Taarnet har nemlig aldrig været
imponeret, det har for dem altid været en god Ven, som de ikke behøvede
at tage altfor højtideligt, de har sjældent glemt Taarnet i deres Taler og
Sange, men har vistnok altid søgt at se det fra den humoristiske Side.

Idag paa dets Festdag skal vi imidlertid være skikkelige mod det og
høre efter, hvad det har at sige til os. Det bærer i Form af en Art Rebus
-en Indskrift, der bærer Vidne om det Sindelag, i hvilket det er bygget.
Doctrinam et justitiam dirige Adonai in corde coronati regis Christiani
Quarti. Denne kongelige Bøn om Lærdom og Retfærdighed og om, at de
maa styre i Kongens Hjerte, bærer Taarnet frem over Regensen, den lærde
Bydel herinde, og dette Valgsprog har ogsaa altid kunnet beherske det
videnskabelige Arbejde og Arbejdet i Retfærdighedens Tjeneste i dette
Land; det har altid kunnet følge sine egne Regler og har aldrig faaet sine
'Resultater foreskrevet af de Styrende.

Det er ikke ofte, man fejrer en 300-aarig Fødselsdag og det for en
gammel Ven, der kan se frem til saa lang en Fremtid, som Rundetaarn gør.
De Ønsker, man fremsætter, maa afpasses derefter. Lad os stadig haabe
paa godt Naboskab mellem Rundetaarn og Regensen, lad Regensianerne
kun tage Taarnet fra ,den gemytlige Side, men lad dets Valgsprog om
Lærdom og Retfærd stadig have Gyldighed for det videnskabelige Arbejde
.i dette Land.

Regensforeningerne og deres Traditioner.

I. TILIA.
Opgaven at fremstille Foreningen TILIA's Traditioner er lige saa ejen-

dommelig, som den er vanskelig, eftersom TILIA aldrig har naaet at faa
samme.

TILIA er i Støbeskeen, og den gaar ind i sit lOende Leveaar, medens
,gamle og forbenede Tilianere roterer i deres Grav over Barnets Opvækst.

Saa ung TILIA er, falder dens Udvikling dog i 4 ret skarpt adskilte
Perioder, hver med sine Ejendommeligheder og »Traditioner«.
l. Urtiden.

En Kreds af sikkert klartskuende og retlinede og opoverniveauetsig-
:hævende Regensianere forarges saare over Regensforeningernes Levned.
De danner en Klub for de udvalgte under Mottoet: »Mindre Spiritus,
.mere Aand«. Den stiftende Generalforsamling drøfter Navnet »Rif« (det
er: Regensens - Intelligens -- Fraktion), men forlader det omtrent lige
.saa hurtigt, som d'Herrer Hof-Mænd flygtede fra deres »Phønix«. Dog
vist ikke af samme Grund!

Paa Generalforsamlingen vedtoges a) Navnet TILIA, b) Love, c) at
forlægge Generalforsamlingen til Café Trommesalen. Resten af Referatet
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er desværre gaaet uhjælpelig tabt, da det eneste forstaaelige Ord paa de
sidste Sider er Ordet »Whisky«, der forekommer 13 Gange.

Motto: Mindre Spiritus - mere Aand.
Tradition: at bekæmpe Traditionerne.
Medlemmernes Art: Aandskæmper.

2. Lynge-Einar-Perioden.
TILIA faar en Klokker (afgjort ikke en Foræring). TILIA indvikler

sig i en voldsom Kamp med Indflytterundertrykkerne. I disse stormfulde
Aar fødes indenfor TILIA et helt Brugsmandsdynasti samt fire af T'ILIA's
fremtrædende Mænd (det er de iøvrigt alle), Lynge, Ejnar, Erik Jørgensen
og Holger Conrad Sten, kaldet Lapis paa Grund af sit noget ætsende
Sprog. Det skal nævnes, at man i denne storladne Periode indenfor TILIA
afholdt store kulturelle Soiréer, til Dels med Dans. Ved en af Soiréerne
var en Brugsforeningsleverandør Lejetjener. Han vakte en Del 'Opmærk-
somhed ved positivt at lægge sig ned paa en af de røde Regensstole og
falde i Søvn.

Motto: Ned med Skrap -- ned med Gamle.
Tradition: at hade Skrap - at foragte Gamle.
Medlemmernes Art: Kulturudstraalende, fredfyldte Mænd; af Gaar-

dens Beboere kaldt Kværulanter.

3. H. C.-Perioden.
TILIA faar givet ingen Klokker. TILIA indvikler sig i en voldsom

Kamp om alt, mod alt og for alt. I denne stridsfyldte, voldsomme Ufre-
dens Tid samles Tilianerne til straalende Gilder og fortæller hinanden,
hvor store de er, saaledes at det ligefrem rygtes, at de er det. Som Følge
af, at Tilianerne ikke vil give sig for meget af med de onde og forhærdede
Omgivelser, bliver Slutningen af Perioden Hjemmelivets, paanær naar man
(ret ofte) fylkede sig og drog i Krig. I dette skønne, idylliske Hjemmeliv
fødtes den onde Gustav.

Motto: Vær mægtig regensiel - undgaa Politik.
Tradition: Lad være at definere Udtrykket regensiel.
Medlemmernes Art: Aandshøvdinge; af de onde Omgivelser misunde-

ligt kaldet Skvadderho'der.

4. Gustav-Perioden. _
TILIA faar en Klokker. Den onde Gustav begynder den største Re-

formation siden Luthers Tid. Med ham indledes den sidste Periode, som
er H. C.-Periodens absolute Modpol (jfr. altsaa Periode 3 omvendt).

Motto: sikkert godt.
Tradition: sikkert fortrinlig.
Medlemmernes Art: forhaabentlig stadig fremragende!!
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Vinterklokkeratet 1936-37.
Efter Hassans »fornøjelige« Beskrivelse i sidste Nr. af »Regensen« af

Konventets morsomme Tur til Politiken (en Tur, som Konventet selv fandt
allermorsomst: jvf. den gratis Biltur (sicl), Besøget i Politikens Hus fra
Kælder til Quist - og den enorme Interesse, Udflugten vakte hos alle
Regensianere) har Konventet haft sin fjerde Klokker (i Løbet af en Leve-
tid paa 7 Aarl). Det blev undertegnede, der valgtes til Regensens Klokker
ved et Fredsvalg paa den ordinære Klokkergeneralforsamling i September
1936.

Af Begivenheder ud over de sædvanlige: Høst-, Jule- og Fastelavns-
baller -- skal nævnes Øl- og Pølsegildet i Begyndelsen af November, en
Tilbagevenden og Genoplivelse af tidligere regensielle Mandefester. Houl-
bergske Pølser og 2 tuborgske Ankre Øl + I do. carlsbergsk, som V. P.
tryllede frem, + 1 Kasse Hakon-Bajre anslog Aftenens Tempo. Dette blev
yderligere gejlet op ved kgl. Skuespiller Rasmus Christiansens herlige Un-
derholdning for Mænd! 4 Studentersangere (deriblandt vores egen Gerda)
tog undertiden Tonen fra os andre.

Det har Gang paa Gang vist sig, at disse Karlefester kan samle de fleste
af Regensianerne, modsat Ballerne. Og man kommer ikke uden om, at
der er en Stemning her, som ikke findes, naar Regensens Piger leger med.

Dette viste sig ogsaa ved Indflyttergildet, som først kunde fejres den
28. November grundet paa Indflytternes Langsommelighed (den fortager
sig da vist aldrigl) med at flytte ind. -- Tilslutningen var god; næsten alle
nuværende Regensianere var med (det manglede ogsaa barell), mens kun
faa »afdøde« havde indfundet sig. Programmet forløb traditionsmæssigt.
Revyen var selvfølgelig en Tak bedre end sidste Aar. Men det bemærkel-
sesværdige ved denne Fest var Punchesoldet. Mens dette de sidste Aar
havde været af overvældende, ja larmende Art, forløb det denne Gang
ret stilfærdigt, saa baade Provsten, V. P.s og Klokkerens Tale kunde paa-
høres og tages ad notam. Det vil ikke sige, at det var et kedeligt Sold.
Tværtimod! Det var der end ikke Tid til. Der blev nemlig drukket, talt
og sunget uafladt. I Dagens Anledning var der blevet trykt en Hoben af
de Sange, som synges p. t., et foreløbigt Supplement til Regensens Visebog.

Endelig, som Rosinen i Pølseenden, skal nævnes: Hof. Hermed forhol-
der det sig saaledes: Der var engang (det var i Januar 1937) 6 utilfredse
Regensianere, som »gik« ud af »Syklubben«, en Sammenslutning som havde
eksisteret et Aar. De førte sig frem i Protokollen som en ny Regensfor-
ening: »Phönix«. Men Wulff (d. v.s. Regensianerne) tog Afstand fra
Phönix til Fordel for »penis«, og dette affødte adskillige Sider i Klokker-
protokollen med mange kommenterende Bemærkninger og geniale Rettel-
ser. Men som ethvert Eventyr har en Morale, saaledes ogsaa dette: den
grimme »Phönix« blev til en ret net »Hof«. Og nu er »Hof« virkelig ble-
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vet Hof, idet Klokkergeneralforsamlingen den 11. Marts 1937 og under-
tegnede overdrog Hofmanden stud. jur. Harbo Poulsen Klokkeratet. Det
kneb d0g, ved det at det var Kampvalg. Stemmerne stod 48 - 46, og
Hof viste sig endnu engang at være Hof. Hermed slutter Udsendelsen fra
Konventets 4. Klokkerat. A. C. D. Berthelsen.

_ Sommerklokkeratet 1937.
Det synes, som om Kampen om Foraarsklokkeratet i særlig Grad er

egnet til at sætte Sindene i Bevægelse. Ogsaa i Aar udkæmpedes en drabe-
lig Kamp. Allerede 14: Dage i Forvejen begyndte Foreningerne at køre
Kanonerne i Stilling. Hvad der i særlig Grad bragte visse gamle Forenin-
ger i Ophidselse, var den Omstændighed, at det rygtedes, at en Koalition
bestaaende af Gamle, Konventet og Tilia havde i Sinde at støtte den ny-
opdukkede Forening »Hof« til en Klokker. Pip, Skrap og Uglen fandt
hurtigt hinanden. Værre var det for dem at finde en Klokker. Efter at
have prøvet adskillige Emner stillede Uglen Klokkeren, og Kampen kom
saaledes til at staa mellem Uglen og Hof. Endelig den sidste Aften før
Valget kulminerede Politiken. Alle var efterhaanden blevet klare over, at
de to Koalitioner mønstrede omtrent lige mange Stemmer, og saa gik Iag-
ten ind paa de Uafhængige. I Nattens Mulm og Mørke for Foreningernes
ledende Mænd rundt og trak dem op af deres søde Slummer og truede
og tryglede dem til at støtte deres udmærkede Klokker. Ja, selv Portner
Larsen og V. P. forsøgte Uglen at snøre. Endelig gik ved Afstemningen
Hofs Kandidat stud. jur. Harbo af med Sejren med 48 Stemmer mod 46,
hvorved det skete, at Foreningen opnaaede sin regensielle Anerkendelse.
Foreningen var stiftet to Maaneder i Forvejen, nemlig den 13. Januar, og
de gamle Foreninger saa da ogsaa med stor Skepsis paa, hvordan Klokke-
ratet skulde forløbe. Naa, det viste sig jo, at det gik og gik godt.

Den 1. April gik Carstensen af som fast Nattevagt. I den Anledning
holdtes en Kaffeaften paa Salen, hvor vi tog Afsked med ham og over-
rakte ham en Pengegave. Iøvrigt arrangerede Klokkeren med stort Held de
traditionelle Fester: V. P. Bal, Bededans og Lindefrokost. Til Klokkerens
større Fortjenester hører det, at han samlede og udgav et Tillæg til Regens-
sangbogen. I Begyndelsen af Juni maatte Klokkeren desværre trække sig
tilbage paa Grund af Sygdom, men Foreningen stillede i Stedet stud. mag.
Olaf Schmidt, som saa arrangerede Lindeballet og fuldførte Klokkeratet.

Livet paa Gaarden har iøvrigt gaaet sin rolige Gang med nogen Fuld-
agtighed nu og da, ligesom Regensianerne selvfølgelig har dyrket de legem-
lige og aandelige Idrætter, saaledes som Forholdene kræver det; endelig
har ogsaa flere sørget for at besøge Universitetet og Studiegaarden. Lige-
som Klokkerværdigheden har ogsaa de andre Embeder været besat med
fortrinlige Embedsmænd. Brugsmanden lukkede selvfølgelig alt for meget
for Folk, Laanemanden havde selvfølgelig aldrig Penge i Kassen, Teater-
manden havde udmærket Føling med Byens Teaterliv, og for P-manden
lykkedes det i Løbet af Semestret at miste alt sit Porcellæn.

Ved Valget den 9. September valgtes Skrapmanden stud. mag. Niels
Elkjær til Klokker. P.
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Pastor emeritus K. Bjerre ]jubilæumsklokker 1885] er afgaaet ved Dø-
den, juni 1937. i

Dommer A. S. Fugl, Vestervig [Klokker 1890] er paa Grund af Alder
afskediget i Naade og med Pension fra. 30. April.

Provst Anders Christian Andersen, Brande [Regens 94-96] er ud-
nævnt til Ridder af Dannebrog. V

Overretssagfører C. V. Rigenstrup, København [Regens 94-95] er af-
gaaet ved Døden den 15. jan. 1937.

Overlæge ved Rigshospitalets psykiatriske Afdeling, Professor, Dr. med.
Aug. Wimmer [Regens 94-97] er afgaaet ved Døden den 19. Maj 1937.

Dommer A. V. Hind, Nørre Rangstrup og Hviding Herreder [Regens
1900-03] er udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Stiftamtmand Herschend, Ribe [Regens 02-05] er udnævnt til Amt-
mand i Vejle fra 1. Novbr. 1937.

Skattedirektør Vilhelm Buhl [Regens 04-06] er udnævnt til Finans-
minister den 20. juli 1937.

Kommunalrevisor Carl Georg [Regens 04-08] er udnævnt til Kommu-
naldirektør i København den 23. Sept. 1937.

Politimester Kai Hugo Wineken, Assens [Regens 04-09] er udnævnt
til Politimester i Helsingør m. v. fra 1. Okt. 1937.

Dommer, Borgmester H. H. Stegmann, Løgumkloster, er udnævnt til
Dommer i Tønder. ,

Professor, Dr. phil. ]ohs. Pedersen [Regens 05-08] er blevet Danne-
brogsmand den 2. Okt. 1937.

Fængselsinspektør Henrik C. L. Klüwer, Horsens [Regens 09-11] er
udnævnt til Inspektør for Statsfængslet i Vridsløselille fra d. 15. Maj 1937.

Amtslæge Aage Maltesen, Thisted [Regens 09-12] er udnævnt til
Amtslæge i Svendborg fra den 1. Okt. 1937.

Overlæge N. Aage Nielsen, Skive, [Regens 10-13] er udnævnt til
Overkirurg ved Aarhus Kommunehospital April 1937.

Overlæge Vagn Askgaard, Viborg [Regens 12-14] er forflyttet til
Overlægestillingen ved Sindssygehospitalet ved Vordingborg fra den 1.
Novbr. 1937.

Sygehuslæge Axel ]arnum, Skagen [Regens 13-16] er udnævnt til
Ridder af Dannebrog den 2. Okt. 1937. .

Ingeniør Halvor Astrup [Klokker 1913] er udnævnt til Maskiningeniør
ved Statsbanerne fra den 1. Maj 1937.

Kontorchef Fritz Hansen [Regens 11-12] er udnævnt til Viceskatte-
direktør paa Frederiksberg.
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Dommerfuldmægtig Jens Damsgaard [Regens 13-15] er udnævnt til
Dommer i Skanderborg.

Ekspeditionschef A. ]. Schmidt [Regens 13-15] er udnævnt til Kontor-
chef ved Frederiksberg Skattevæsen.

Overlæge Aage Als-Nielsen, Silkeborg [Regens 14-17] er udnævnt til
Overlæge ved Skive Amts- og Bysygehus' kirurgiske Afdeling.

Inspektør under Banktilsynet Holger Koed [Regens 14-16] er ud-
nævnt til Formand for Priskontrolraadet.

Politiadvokat Ejnar Vilfred Reinstrup ]_Regens 14-17] er udnævnt til
Politimester i Københavns Amts søndre Birk og Amager Birk fra den 1.
Sept. 1937.

Kontorchef Hans M. Egedorf, Socialministeriet [Regens 15-17] er ud-
nævnt til Ridder af Dannebrog.

Lektor ]. O. R. Arhnung, Roskilde Katedralskole [Regens 16-17] er
blevet Dr. phil. ved Disputats den 30. Sept. 1937.

Sognepræst Henrik O. L. Holst [Regens 16-18] er forflyttet til Kor-
nerup og Svogerslev i Roskilde Stift den 24. Aug. 1937.

Fuldmægtig Emil Torp-Pedersen, Udenrigsministeriet [Regens 16-18]
er udnævnt til Legationssekretær i Oslo fra Nytaar 1938.

Kontorchef Peter Karl Winther, Indenrigsministeriet [Regens 16-18]
er udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Dommerfuldmægtig Arne Dahlmann Klausen, Nykøbing F. [Regens
16-21] har nedsat sig som Sagfører smstds. Aug. 1937.

Læge Billy Elmenhoff-Nielsen [Regens 17-19] er blevet Dr. med. den
18. Febr. 1937.

Dr. med. Otto M. B. Mikkelsen [Regens 17-18] er udnævnt til ,
Overkirurg ved I Afdeling paa Kommunehospitalet i København fra den
1. Nob. 1937.

Sognepræst Povl Holmstrup [Regens 18-21] er forflyttet til Kongsted
i Roskilde Stift den 26. Febr. 1937.

Læge Oliver Henriksen [Regens 19-21] er udnævnt til Kredslæge i
Sakskøbing fra 1. Juli 1937.

Realskolelærer, cand. mag. Thomas Krogh, Hillerød, [Klokker 1925] er
ansat som Bestyrer for Realskolen i Dronninglund fra 1. Aug. 1937.

cand. mag. Carl Mariager Pedersen [Regens 28-34] er fra den 1. Aug.
ansat som Lærer ved Vebbestrup Bræliminærkursus.

Adjunkt Niels Nielsen, Holte Gymnasium [Regens 29-32] har erholdt
2 Aars Orlov for at blive dansk Lektor i Sverrig.

cand. mag. John ]ohnsen [Regens 30-33] er ansat som Timelærcr ved
Statsskolen i Esbjerg fra den 1. Aug. 1937.

Sekretær for Roskilde K. F. U. M. Christian ]essen [Regens 30-33]
er udnævnt til Sognepræst for Uge, Tinglev.

cand. theol. Einar Nielsen [Regens 30-33] er vendt hjem fra Holly-
wood og er ansat som Lærer ved Statens Ungdomsfængsel Søby Søgaard,
Fyen.
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Højskolelærer, cand. teol. Sigvard Grøn, Krabbesholm [Regens 30-33]
er fra den 1. Nov. 1937 ansat som Lærer ved Uldum Højskole.

Højskolelærer, cand. teol. Sven Aage Nørregaard, Rønshoved [Regens
31-33] er beskikket til Sognepræst i Uldum.

cand. jur. Thorkild Mozart Møller Nielsen [Regens 31-33] er fra den
1. Maj 1937 udnævnt til Dommefuldm. ved Embedet som Kriminaldommer
i Aarhus.

Dommerfuldmægtig Caspersen, Aabenraa [Regens 31-34] er udnævnt
til Amtsfuldm. smstd.

Reservelæge Jes Poulsen Jensen, Skive [Regens 31-34] er ansat som
Reservelæge ved Kommunehospitalet i Aarhus.

Timelærer Christian Jakobsen [Regens 31-34] er fra den 1. Aug. 1937
udnævnt til Adjunkt ved Holte Gymnasium.

cand. mag. Frede Hansen [Regens 31-35] er fra den 1. Maj 1937 blevet
Lærer ved Støvring Højskole. '

Sekretær, cand. polit. Winge Madsen [Regens 31-34] er ansat som
Lærer ved Andelsskolen, Middelfart. '

Reservelæge Sv. Aage Mortensen, Nykøbing M. [Klokker 33] har købt
Lægepraksis paa Mors.

Sekretær i Finansministeriet Kromann Thomsen [Regens 31-34] er fra
den 1. Sept. 1937 blevet Sagførerfuldm. i Horsens.

Sagførefuldm. Malte Mikkelsen [Regens 32-35] er udnævnt til Dom-
merfuldm. i Faaborg fra den 1. Juli 1937.

cand. mag. Marius Leegaard Høiriis [Regens 32-35] er fra den 1. Aug.
1937 ansat som Lærer ved Ubberup Realskole, Fyen.

cand. mag. Agnar Søgaard Jørgensen, Ollerup [Klokker 1934] er fra
den 1. Nov. 1937 ansat som Lærer ved Try Højskole, pr. Dronninglund St.

Sekretær i Aktieselskabsregistret Sigurd Veng Christensen [Regens
34-36] er fra den 1. April 1937 ansat som Sekretær i Handelsministeriet.

cand. jur. P. Martinus Sørensen [Regens 34-36] er ansat som Sekretær
i Jordlovsudvalget.

cand. jur. Tom Christensen [Regens 34-36] er blevet Fuldmægtig hos
Kammeradvokaten.

cand. med. Erik Lage, Maribo [Regens 34-36] er ansat som Reserve-
læge ved Sygehuset i Klaksvig, Færøerne.

cand. mag. Folke Johansen [Regens 34-37] er fra den 1. Aug. 1937
ansat som Lærer ved Præliminærkursus: »Kornmod«, Silkeborg.

cand. jur. Jørn Thomsen [Klokker 36] er ansat som Sekretær i Bank-
tilsynet.

cand. polyt. K. V. Jensen [Regens 35-37] er ansat som Ingeniør hos
F. L. Schmith.



Ordinær Generalforsamling

afholdes Lørdag den 20. November 1937 Kl. 21 paa Regensens Læsesal
med følgende '

Dagsorden:
Formanden aflægger Beretning.
Kassereren forelægger Regnskabet.
Valg af Bestyrelse (To Medlemmer af Bestyrelsen ønsker ikke Genvalg).
Valg af 2 Revisorer.
Eventuelt..VHPSNNE

Forud for Generalforsamlingen er arrangeret:
Fællesspisning paa Oskar Davidsens Vinrestaurant Kl. 18,30.

Program:
1. Lidt koldt Fjerkræ.
2. Bedekotelet.
3. En Skive Ost.
4. Pandekager m. Is.

Kaffe.
Dertil en halv Flaske Burgunder og et Glas Sherry.
Pris for Spisning og Sjus: 5 Kr. _
Anmeldelse til cand..juris. Karl Sørensen, Stockflethsvej 21, F. (Godt-

haab 9334) senest den 18. November Kl. 11,45.
Bestyrelsen.

Regensianersamfundets Regnskab.
1. September 1936-31. August 1937.

INDTÆGT: UDGIFT:
Beholdning ifølge Regnskabet for Generalforsamling den 21. No-
Aaret 1935-36 . . . . . . . . . . 3328,60 vember 1936 . . . . . . . . . . . 90,30

Kontingent for Aaret 1936-37, »Det ny Teater« den 3. Februar
277 Medlemmer . . . . . . . . . . . 1078,00 1937 . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15

Renter . . . . . . . . . . . . . . . . 103,20 Spilleaftenerne . . . . . , . . . . . . 279,95
Festen paa »Trekroner« den 21.

Juni 1937 . . . . . . . . . . . . .. 77,05
Bladet »Regensen« . . . . . .. 179,80
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . .. 160,71

Indtægtialt-:WT“31.569,80 Udgift ialtfii- 800,96

Indtægt ialt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4509,80
Udgift ialt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 800,96
Beholdning til næste Regnskabsaar....i-:mmñ088ë

København, den 23. September 1937. .

OLUF PETERSEN.

Udgivet af Regemianermnghadet. -
summer Redigeret af cand. mag. Agnar Søgaard jørgemen. Try Højskole, pr. Dronninglund St.


