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VI serie nr. 11 December 1957

Generalforsamlingen i København

Regensianersamfundets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den
9. januar 1958 kl. 18,30 præcis hos Oskar Davidsen, Aaboulevard 56.

Dagsorden:

H Formanden aflægger beretning.
2. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for 1956-57 til god-

kendelse.
Revisorerne afgiver betænkning. V
Kassereren forelægger det reviderede regnskab for »Regensianersamfun-
dets Legat« til godkendelse.
Revisorerne afgiver betænkning.
Valg af formand.
Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer.
Valg af 2 revisorer.
Eventuelt.

få.”

PP°NQSA

Efter generalforsamlingen middag hos Oskar Davidsen. Menu: Carry-
risrand a la Singapore - oksesteg med krøllefedt og ovnstegte løg -- lidt
ost - pandekager surprise kaffe. Drikkevarer: 1⁄2 rødvin pr. kuvert -
madeira - ispunch. Pris 20 kr.
Anmeldelse om deltagelse i spisningen må ske senest 4. januar 1958 til

landsretssagfører Niels Nørring, H. C. Andersens Boulevard 42, telf. Mi-
nerva 1412 eller til ekspeditionssekretær, cand. jur. Karl Sørensen, Stock-
flethsvej 21, København F, telf. Gothåb 9334.

Bestyrelsen.
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Otto Ludvig

Thune Jacobsen

in memoriam

V. P. er gået bort den 12. juni 1957, i en alder af 86 år.

Meddelelsen om hans død har bevæget alle sønner af den røde gård
1916-56, for hvem han var blevet eet med begrebet Regensen. I virkelig-
heden føltes han som noget tidløst ligesom den institution, han tjente. Med
Regens-stipendiet fik vi V. P.s omsorg skænket, og vi lærte snart at skønne
på begge dele.

Sjældent oplever man i så høj grad som her, at en mand vokser sammen
med sin gerning. Den lille vævre skikkelse, det kloge blik og den livlige fip
står uudsletteligt i vor erindring.
Uden selv at have været regensianer i gængs betydning af ordet - han

var københavner af fødsel - forstod han på enestående vis at leve sig ind
i Regensens væsen og stilfærdigt, men stærkt at bidrage til, at vi udnyttede
vort privilegium.

»V. P.« var den beskedne signatur under et livslangt arbejde, og an-
vendelsen af disse initialer var et tegn på, at man befandt sig i en kreds
af indviede, for hvem halvkvædet vise var nok.

Hjemmet på Christianshavn forsømte han ikke, og søndag efter søndag
kunne man i mange år se viceprovsten trække cyklen frem for at aflægge
besøg hos moderen.

Efter studieårene, der fortsattes, bl. a. i Lund, efter den teologiske em-
bedseksamen, fandt han sit virke i den akademiske verden, i en årrække
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således ved Universitetsbiblioteket. -Man behøvede ikke at se V. P. længe
i Regensens lidt mørke bibliotek, før man blev klar over, at han holdt af
bøger.

Embedsvejen forlod han imidlertid for at kunne ofre sig for et ånds-
historisk forfatterskab. Hans pen var flittig indtil hans sidste år.
V. P.s omhyggeligt udformede afhandlinger røber hans rigt udviklede

fremstillingsevne og frodige tankegang, egenskaber, som indbragte ham
æresdoktorgraden ved Lunds universitet.
Som taler var V. P. ligeledes i høj klasse. Der blev altid lyttet, når han

med sin på een gang sirlige og varme stemme tog ordet for at markere de
forskellige regensielle anledninger, og man griber sig i at genkalde ikke få
af de træffende bemærkninger, hvormed han uhøjtideligt og usentimentalt
kunne sætte begivenhederne i det rette perspektiv. Man mærkede, at han
var modnet i livets skole, og han gav mangen yngling en uvurderlig ballast.

Vi, der overværede hans afsked i 1930 med den hæderkronede karle-
ordning, husker som et enkelt eksempel den fine måde, hvorpå han --
som i sin tid havde set elektriciteten holde sit indtog på gården -- nu ind-
varslede en ny epoke.
Ved forhandlingsbordene havde regensianerne i ham en trofast talsmand.

Helst skulle man dog vist se ham ung mellem de unge ved en regensiel
foreningsaften. I 1916 fandtes kun tre af de vækkerforeninger, hvis tal hur-
tigt øgedes. Uden at tage parti i den interne strid og uden at være lysesluk-
ker vidste han at betone det fælles-regensielle og at værne gård-livets karak-
ter af en verden for sig.
V. P. blev de skiftende klokkeres vise rådgiver og en taktfuld fortrolig,

som alle trygt henvendte sig til. Værelserne på 2. gangs førstesal var et
smukt udtryk for V. P.s sikre smag.
Han glædede sig over at møde gamle regensianere i og uden for Regen-

sianersamfundet, og traf man ham, mærkede man straks, at man var ikke
glemt.
Som kun få forstod han den slægt, der omgav ham, og det var tydeligt,

at han følte et usvigeligt ansvar for den opgave, som han aldrig havde nødig
at nævne, men som han levede op til.
Hvor naturligt, at der, da hans båre stod i Regensgården, lagdes et linde-

blad på hans kiste.
Æret være hans minde.

R. H.

Omstående bringes nogle billeder fra højtideligheden i regensgården før V. P.s bisæt-
telse. Efter at regensianere havde ført V. P.s båre fra rustvognen ind i regensgården og
anbragt den under linden, iagttoges en stunds tavshed. Derpå bar regensianerne båren
over til Trinitatis Kirke, hvorfra bisættelsen fandt sted.
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Den nye

viceprovst

Viceprovst,
cand. theol. H. C. Krag-Hansen Til at overtage den vigtige post som Regen-

sens viceprovst efter V. P.s afgang udpegede
konsistorium bibliotekar, cand. theol. H. C.
Krag-Hansen.

Den opgave at skulle være V. P.s efterfølger som Regensens viceprovst
måtte forekomme indviede håbløs. Embedet 'var i den grad forbundet med
V. P.s person,at det syntes klart, at regenslivet måtte blive anderledes under
en ny viceprovst.

Bibliotekar, cand. teol. H. C. Krag-Hansen, der tiltrådte hen på somme-
ren 1956, erkendte vanskeligheden. I sin dybe respekt for V. P.s minde
indså han, at institutionen ikke kunne videreføres på traditioner, der var
V. P.s egne, men at det tværtimod var hans egen personlighed, der skulle
præge hans arbejde indenfor de røde mure.

I de halvandet år, han indtil nu har varetaget viceprovsteembedets mange-
sidede funktioner, har han overbevist de nulevende regensianere om, at de
i ham har fået en ven, der gør alt for at bistå dem, en mand, der både kan
og vil gøre meget for Regensen og regensianernes sag.

Til trods for, at viceprovsten ikke selv er gammel regensianer, er det -
takket være hans gæstfrihed og venlige imødekommenhed -- lykkedes ham
at falde til på gården på forbløffende kort tid. Regensianerne ved, at de
opgaver, der hviler på den nye viceprovst, er mange, store og vanskelige,
men de er sikre på, at han vil klare alle skær, og hertil ønsker de ham held
og lykke i årene fremover. M. L.
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Gamle regensianere, der i egenskab af medlemmer af Regensianersam-
fundet eller på anden vis har haft den glæde at stifte bekendtskab med den
nye viceprovst, bibliotekar, cand. theol. H. C. Krag-Hansen, må lykønske
konsistorium til valget af V. P.s efterfølger i klar erkendelse af, at man ved
den endelige besættelse af embedet har haft en meget heldig hånd.

Lykønskningen gælder ikke mindre selve institutionen Regensen, som
under den nye viceprovst's embedsførelse vil få de bedste betingelser for at
blomstre, herunder at bevare de gode, gamle traditioner og skabe nye af
samme karat.

Endelig vil vi gamle gerne lykønske viceprovsten til, at valget faldt på
ham. De hidtidige indehavere af embedet har ikke forsøgt at lægge skjul
på, at gerningen som viceprovst på Regensen trods de mange pligter og
gøremål af forskelligste art - har givet dem en lykkelig tilværelse med
opgavernes løsning. Vi håber, at den nye viceprovst må finde den samme
lykke i gerningen, som hans forgængere fandt, og hertil knytter vi ønsket
om, at det gode samarbejde, som har været mellem Regensianer-Samfundet
og de to foregående viceprovster, må fortsætte fremover. Det har samfundet
al mulig grund til at føle sig forvisset om.

Red.

Viceprovsten på salæ.
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Spredte klokkerberetninger

fra årene 1953-5

C. Frølund Thomsens klokkerat (1953-54).

Ved generalforsamlingen efteråret 52 bestod den sejrende koalition af Tilia (klokker),
Tinglid (brugsmand), Skrap (middagsdirektør), Gamle (teatermand) og Pip (sportsmand).
Hof, Conventet og i særlig grad Uglen blev totalt snøret.
Som klokker valgtes lb Christiansen. Han røgtede imidlertid sit hverv så dårligt, at

han blev afsat 6 uger senere. Dette skete på en stormende generalforsamling, og på en
højst mærkelig måde endte det med, at jeg blev valgt til klokker; skønt også tiliast.

Straks efter tiltrædelsen væltede problemerne ind over mine klokkerale skuldre. Både
de uvidende indflyttere og en enkelt forening måtte hjælpes til rette, det sidste fortjener
en nærmere omtale.
Årsagen var den, at man i den ungdommelige Tinglid havde inviteret to udengårdsfjog,

som påstodes at aspirere til indflytterværdigheden senere, men endnu ikke havde fået
bræt på gården, til optagelsesthe. Da dette rygtedes, blev der stor uro på gåræ, og der stod
vand i folkets øjne. Dommen blev derefter og vandet var koldt. De to forskræmte og
uforstående udengårdsfjog blev på anstændig vis lagt uden for porten.

lndflyttermiddagen og revyen fandt sted den 19. november på traditionel vis. Efter
middagen vandrede vi i procession med tændte lygter tilbage til gården, og hyldede der
for sidste gang gamle jomfru Lind inden hun blev omsat i skiver.

12. december startedes julehøjtiden. Det blev et godt julebal, hvor næsten hele gården
var mødt op med deres damer i deres bedste skrud. Hans Marcher bør nævnes for hans
mesterlige instruktion i skakspillets finesser, han blev imidlertid under stor jubel misfor-
stået af alle.
Afskeden med det gamle år blev fejret med et godt lille dyrt sold på salæ under Bengt

Lindquists ledelse.
Dermed var de mig knapt tilmålte klokkerpenge ved at være brugt op. De næste par

måneder gik uden særlige arrangementer. Et enkelt forsøg på klokkerstorm blev stablet
på benene af Skrap, Gamle og Uglen, men den var så dårlig arrangeret, at det ved ener-
gisk arbejde fra mine støtters side lykkedes at få den til at løbe ud i sandet.
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Fastelavnsballet foregik som et science-fiction maskebal. Der var god deltagelse med
mange prægtige skikkelser, og stemningen nåede gennem et koldt bord og et vellykket pun-
chesold de klassiske højder. Der skete ingen materiel skade.
Det var mit sidste arrangement. Det havde været et klokkerat på godt og ondt. Man

sagde, at jeg havde været for dyr, ja, såmænd, men rygter er jo sjældent rigtige.

V. Frølund Thomsen.

Efter at gamle jomfru lind
var omsat i skiver og det at-
ter var blevet vår, plantedes
en ny lind, skænket af Fre-
deriksberg kommune.
Den voksede sig stor og

stærk, hvad der forment-
lig ikke alene skyldtes den-
ne indflytters tilsyneladende
misforståelse af begrebet re-
gensiel vanding.

Vinterklokkeratet 1956-57

På den ordinære generalforsamling i september valgtes til klokker Folmer Lambæk
(Skrap). Udover en omvisning på Det kgl. Teater nåede han kun at afholde høstbal,
inden folket styrtede ham. Da samledes en koalition om undertegnede fra gårdens yngste
forening, Sioux (Societas Individua Omnium Unicorum x - stiftet 1951), der herved
fik sin første klokker. Det blev et på alle måder begivenhedsrigt klokkerat.
Der afholdtes et par velbesøgte slåbrokaftener med professor Hal Koch og Louis Brink-

fort. Indflyttermiddag (med revy) forløb på festligste vis, måske yderligere understreget
ved, at et regensielt storskisma nylig var bilagt på lykkeligste vis. Revyen udmærkede
sig ved liden originalitet i emnevalget og betydelig opfindsomhed i udførelsen.



10 REGENSEN VI.Nr.11

Juleballet blev den sidste
Regensfest som gamle VP ka-
stede glans over ved sin til-
stedeværelse. Jeg forsøgte at
tilføre den ærværdige jule-
festtradition et par nye idéer,
der synes at have bidraget
væsentligt til den afgjorte suc-
ces.

Klokkeratets clou indtraf
dog først i februar. Jeg var
blevet inspireret til at indby-
de kong Frederik til at be-
søge Regensen, hvor han
endnu aldrig havde været, og
kongen modtog invitationen
med megen glæde. Mit fore-
havende syntes imidlertid at
slippe alle onde ånder løs på
gården. Situationen tilspidse-
des i en klokkerstorm to dage
før festen, men stik imod
al beregning - lykkedes det
at overvinde denne malplace-

, rede aktion. Festen var ar-
Det øjeblik da kong Frederik træder ind på salæ. Til venstre for kon: rangeret som slåbrokaften

gen ses provsten og klokkeren samt en detalje af viceprovsten. (professor Torben Krogh for-
talte om Hostrup og de før-

ste studenterkomedier) og punchesold på salæ, hvor regensianerne hyldede den kongelige
gæst i tale og sang. Kong Frederiks første besøg på den røde gård har siden stået som en
begivenhed, der understreger Regensens historiske stilling som kongens kollegium.

Niels Peter Selander.

Klokkeratet februar-september 1957

Som det vil være bekendt, er »PIP først på Regensen -- klokker-emne hver mand.«
Det kan derfor ikke undre nogen, at PIPi foråret 57 atter indtog sin hævdvundne fører-
position som klokkerforening på gården, at valget blandt mange udmærkede pipianere faldt
på mig, var naturligvis kun en tilfældighed.
Min ubeskedenhed tillader mig at nævne, at klokkeratet i enhver henseende forløb

til Gåræ flertals tilfredshed -- et bevis herfor foreligger i den omstændighed, at der kun
kom een klokkerstorm, der mesterligt tilbagevistes af den på det tidspunkt konstituerede
klokker, Gjelstrup. I denne forbindelse føler jeg trang til at omtale endnu en ekstra-
ordinær generalforsamling, der kom i stand på foranledning af et forslag om indførelse af
fjernsyn på gården. Det er med glæde, jeg kan meddele, at dette forslag nedstemtes med
overbevisende majoritet.
Der blev i mit klokkerat bl. mange vellykkede arrangementer afholdt de traditionelle

fester: V. P.-bal, lindefrokost og lindebal. Især lindeballet blev en stor succes. Vi var ved
den lejlighed begunstigede af det herligste sommervejr og dansede hele natten under den
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Fra lindefrokosten 12. maj 1957. Til højre viceprovsten.

nye linds grønne hætte. V. P.-ballet blev for første gang afholdt under titlen »Vore pigers
bal«, som vor gamle V. P. selv foreslog det ved forrige V. P.-bal, kort før han »tog«
sin afsked.

Jeg kan ikke slutte denne beretning uden at omtale en begivenhed, der kastede en
skygge over Regensen i min klokkerperiode: V. P.s død. Kort før V. P. blev' syg, besøgte
jeg ham sammen med enkelte andre regensianere i hans lille æresbolig på Fr. d. 5.s vej,
bl. a. for at invitere ham til det forestående V. P.-bal, en invitation, han modtog med
glæde. Vi havde en ualmindelig hyggelig aften og konstaterede, at V. P. stadig fulgte Re-
gensens liv med levende interesse. Ca. 14 dage senere fik vi at vide, at V. P. alligevel
ikke kunne komme til festen, da han var blevet indlagt på Rigshospitalet. Et par måneder
efter kom så til vor sorg meddelelsen om V. P.s død. Vor eneste trøst blev håbet om at
have givet ham en værdig begravelse fra Regensen, som det sikkert vil blive omtalt andet-
steds. Ære være hans minde!

Ja, det var lidt om klokkeratet foråret 57. Det var dejligt at være klokker, men det var
nu ikke uden en vis lettelse, at jeg i september overlod klokken samt klokkergælden til
skrapianeren Lerhard.

Asger Whitta ]ørgensen.
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Efterårssemesteret l95 7

12. sept. - 18. nov.

Da der nu var gået et helt semester, uden at Skrap havde haft klokkerkassen, måtte
jeg træde til som den 27. klokker i foreningens 35-årige historie.
Det skulle blive et kort, men stormfuldt klokkerat. Allerede den 8. oktober modtog jeg

den første indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Efter en fin valgforhandling
blev resultatet det, at jeg blev genvalgt af samtlige foreninger minus Conventet, der igen
ikke rigtig havde forstået noget af det hele.
Jeg fik nu en kort periode, hvor en vis ro i regenSpolitiken tillod mig at arrangere et

par fester. Først et høstbal, der havde en tilslutning som ellers kun de helt store arrange-
menter plejer at kunne rose sig af.

I anledning af Det kongelige Teaters genoptagelse af »Genboerne« holdt vi et stort
skuespillersold. Først var regensianerne i teatret og se den prægtige forestilling. Derefter
var aktørerne inviteret til punch på Regensen. Det blev en af de helt store aftener, til lige
stor glæde for os selv som for vore gæster.
Nu begyndte de urolige elementer på gården imidlertid igen at røre på sig. Efter en

hviskekampagne om, at Lerhard jo egentlig var en rigtig dårlig klokker og, at Skrap vist
havde været klokkerforening længe nok, overrakte man mig mit klokkerats anden klok-
kerstorm. Af forskellige grunde ville det egentlig passe mig udmærket at blive fri for be-
sværet nu, og efter samråd med min forening, erklærede jeg, at jeg ikke ønskede genvalg.

Naturligvis betød det ikke, at Skrap ville give afkald på at være klokkerforening, men
der var jo også en halv snes andre klokkeremner i foreningen. Den eneste hindring var
denne gang, at oppositionen faktisk var i flertal. Heldigvis var der to modkandidaterb og
det lykkedes skrapianeren Orla Vestergaard og Siouxianeren Helman ved hjælp af deres
uimodståelige overtalelsesevner og lidt manipuleren med afstemningsmetoden (man har
senere kaldt det svindel, men det er naturligvis alt for groft) at sætte splid mellem mod-
standerne og få valgt den 28. skrapklokker Knut Wallevik.
Der er ingen tvivl om, at gårdens ledelse stadig er i de bedste hænder.

Mogens Lerhard.

Regensianersamfundets SOzårs Jubilæum

(Et lidt forsinket, men til gengæld forkortet referat).

Jubilæet fejredes i forbindelse med den ordinære generalforsamling den 16. oktober
1954, og sammenkomsten fandt sted hos Davidsen.
Formanden, Oluf Petersen, erklærede i sin velkomst ved generalforsamlingen, at be-

styrelsen havde indbudt æresmedlemmerne, men at Bredsdorff desværre ikke kunne komme
til stede. Herudover havde bestyrelsen særligt indbudt den tidligere formand, Otto Carl
Bjørneboe (Regens 02-04).

Elmquist var den fortræffelige dirigent, der gav ordet til formanden, som i en let
causerende form underholdt forsamlingen med en beretning om bestyrelsens glimrende
indsats i det forløbne år. Beretningen var så lang, at Rosendahl følte sig foranlediget til
råb om afslutning, hvortil formanden replicerede, at da han - Rosendahl - ikke var i
kirke, måtte han finde sig i, at en anden havde ordet.
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Iøvrigt afvikledes generalforsamlingen på traditionel vis indtil dagsordenens punkt 6:
særlig meddelelse fra bestyrelsen. Herunder motiverede formanden den særlige indbydelse
til Bjørneboe. Formanden gennemgik Bjørneboes regensielle og regensianersamfundsmæs-
sige data og redegjorde for bestyrelsens beslutning om at udnævne ham til æresmedlem.
Det af Høeg forfattede og iøvrigt smukt udførte æresmedlem-diplom overraktes under for-
samlingens bifald. Bjørneboe takkede.
Da dagsordenen var udtømt, påbegyndtes spisningen, hvorunder det nye æresmedlem

tog ordet og påny takkede for udnævnelsen. Han fik stipendiet på sin fødselsdag 1902 -
han var med da Regensianersamfundet blev stiftet og havde været medlem siden. Han var
i 30 år medlem af bestyrelsen, deraf de 10 sidste som formand. Han motiverede til slut et
»Leve Regensianersamfundetcc.
V. P. holdt tale om onkel Nikolaj (det rige Regensianersamfund) og om samspillet

mellem døde og levende regensianere. Elmquist talte om kammeratskabet mellem regen-
sianere fra tiden før stiftelsen i 1904, nævnte navnene Glarboe, Ussing, Båstrup, Andrup,
domprovst Ejnar Hansen, Hakon Jørgensen og Matthæus Henriksen - og tømte minder-
nes skål.

Provsten holdt tale om linden og dens rødder (se klokkerberetningen) - og alle snak-
kede rundt om bordet.

Oluf Petersen takkede og talte for tidligere provster samt V. P. og den nuværende.
provst.

Professor Fabricius holdt en meget veloplagt tale om sin regenstid og klokkeren holdt
tale.

Aftenen sluttede med et animeret punchesold - og alle deltagerne havde haft en
dejlig aften.
Man måtte kun beklage de medlemmer, der ved deres fraværelse havde forsømt en lej-

lighed til påny at opleve en regensiel festaften i det muntre lag.
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Fhv. civildommer Johannes Borum (1897-1899) er afgået ved døden 25/8 1956.
Fhv. minister, civilingeniør J. P. Stensballe (1897-1899) er afgået ved døden 4/10 1956.
Overretssagfører Knud Jarner (1899-1900) er afgået ved døden 30/3 1957.
Fhv. overlæge Rasmus Erik Christensen (1900-1902) er afgået ved døden 1⁄2 1957.
Fhv. kommunelærer, cand. theol. Matthæus Henriksen (1900-1903) er afgået ved døden

22/12 1955.
Fhv. amtslæge Christen Jørgen Christensen (02-04) er afgået ved døden 24/10 1956.
Overingeniør Holger Schmidt (05-07) er afgået ved døden 26/3 1957. .
Fhv. sognepræst Harald Monrad Frantzen, Øster Egesborg, (06-08) er afgået ved døden

i september 1956. '
Professor, dr. phil. Hans Marius Hansen (06-07) er afgået ved døden 13/6 1956.
Fhv. højesteretspræsident Thomas Frølund (07-10) er afgået ved døden 29/7 1957.
Højskoleforstander Hjalmar Gammelgaard (07-08) er afgået ved døden 5/11 1956.
Rådsformand Sigurd Kristensen (08-11) er fratrådt som formand for forsikringsrådet

31/3 1957 på grund af alder.
Landsretssagfører Carl Holst-Knudsen (08-10) er afgået ved døden 20/11 1956.
Dommer Ove Frederik Krarup (10-12) er afgået ved døden 3/10 1956.
Amtsforvalter Ole Edvard Sonne, Maribo, (10-12) er fratrådt på grund af alder pr.

31/8 1956.
Højesteretssagfører Flemming På'tges Allerup (14-16) er afgået ved døden 18/12 1957.
Biskop M. C. Lindegaard (16-17) er afgået ved døden 14/9 1956.
Læge Otto Nyeborg (18-20) er afgået ved døden 1957.
Dr. phil. Fridlev Sørensen Skrubbeltrang (24-26) er ansat som lektor ved Københavns

Universitet fra 1/4 1956.
Afdelingsmeteorolog Ansgar Jensen (27-29) er udnævnt til statsmeteorolog ved Meteoro-

logisk Institut fra VM 1956.
Landsdommer Søren Albert Smith ,(27-30) er udnævnt til RI af Dannebrog 11/10 1956.
Stiftsamtmand Jakob Thorkil Høirup (28-30) er udnævnt til Kommandør af Dannebrog

11⁄3 1955.
Cand. mag. Peder Høiberg (28-30) er udnævnt til forstander for statens skole for svært

tunghøre børn, Nyborg, fra 1⁄1 1958.
Landsretssagfører Rasmus Christian Paabøl (28-30) er genvalgt til folketinget 14/5 1957.
Dommerfuldmægtig Aksel Christian Lund Halkov (29-32) er udnævnt til dommer i

Næstved fra 1⁄9 1955.
Dommerfuldmægtig Niels Eiler Lundsager (30-32) er udnævnt til dommer i Holsted fra

1⁄7 1957.
Professor ved Københavns Universitet, dr. phil. Steffen Steffensen (30-33) er udnævnt

til Ridder af 'Dannebrog 28/11 1957.
Dommerfuldmægtig Thorkild Mozart Møller Nielsen (31-33) er udnævnt til dommer i

Holstebro fra 1/7 1956.
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Fuldmægtig Daniel Johannes Nolsøe (33-37) er udnævnt til ekspeditionssekretær i ju-
stitsministeriet fra 1/10 1955.

Adjunkt Erik Mogens Kjørgaard (33-36) er ansat som lektor ved Marselisborg Gym-
nasium fra 1⁄8 1956.

Adjunkt Alfred Pedersen From (34-36) er udnævnt til lektor ved Aalborg Katedralskole
fra 1/1 1955.

Cand. jur. Erik Wingsøe (35-37) er udnævnt til kontorchef i statens udvandringskontor
fra 1⁄4 1955.

Adjunkt Jens Erik Bergstedt (35-37) er fra 1⁄1 1956 udnævnt til lektor ved Nykøbing F.
Katedralskole.

Adjunkt Erik Erksteen Kofoed (36-38) er udnævnt til lektor ved Metropolitanskolen
fra 1⁄4 1956.

Lektor, dr. phil. Thøger Bang (37-39) er fra 1⁄2 1956 udnævnt til professor i matematik
ved Københavns Universitet.

Adjunkt Helge Berg Graversen (37-39) er udnævnt til lektor ved Rungsted Statsskole
fra 1⁄8 1956.

Vejrtjenesteinspektør Karl Orla Andersen (37-40) er udnævnt til direktør for Meteorolo-
gisk Institut fra 1⁄5 1956.

Afdelingsgeolog Jørgen Andreas Troels-Smith (37-40) er ansat som overinspektør ved
Nationalmuseet fra 1⁄4 1956.

Landsretssagfører Oluf Hansen Lind (37-40) er beskikket som højesteretssagfører fra
31/5 1956.

Ekspeditionssekretær Mogens Grau (37-40) er fra 1⁄8 1954 udnævnt til kontorchef i ju-
stitsministeriet.

Cand. mag. Hans Adolf Mølbierg (38-42) er ansat som adjunkt ved Lyngby Statsskole
fra 1⁄2 1956.

Reservelæge Erik Bredahl (40-43) er udnævnt til overlæge i Forsvarets Lægekorps fra
1⁄7 1956.

Dr. med. Johannes Døssing (41-45) er beskikket som skolelæge ved Aurehøj Statsgymna-
sium og Gentofte Statsskole fra 1⁄8 1955 for 6 år.

Hjælpepræst Erik Vagn Heinemeier (41-45) er fra VM 1955 beskikket til sognepræst
for Store Brøndum, Siem og Torup menigheder i Aalborg stift.

Sekretær Erik Dyresen (42-43) er udnævnt til fuldmægtig i Overformynderiet fra 1⁄4 1956.
Residerende kapellan Regnar Christiansen (42-45) er beskikket til sognepræst for Ørslev

og Solbjerg menigheder fra 24/8 1956.
Cand. mag. et mag. scient. Helge Erling Skovgaard (43-45) er ansat som amanuensis af

2. grad ved Den polytekniske Læreanstalt fra 1⁄9 1956.
Sekretær Gunnar Simonsen (43-45) er ansat som fuldmægtig i justitsministeriet fra

1⁄5 1956.
Dr. polit. Poul Nørregaard Rasmussen (44-45) er udnævnt til professor ved Københavns

Universitet fra 1⁄4 1956.
Sekretær Robert Chr. Andreas Dam (44-45) er udnævnt til fuldmægtig i justitsministe-

riet fra 1⁄5 1956.
Cand. theol. Kai Olav Faarvang (44-47) er fra 21/1 1956 beskikket til sognepræst for

Vilstrup menighed i Haderslev stift.
Residerende kapellan Johannes Vagn Sørensen (45-47) er beskikket til sognepræst for

Tversted og Uggerby menigheder 26/4 1956.
Cand. mag. Christian Jensen Dumstrei (45-47) er udnævnt til afdelingsmeteorolog ved

Meteorologisk Institut fra 10/10 1956.
Sagfører, cand. jur. Arne Helge Stecher (46-51) er beskikket som landsretssagfører fra

1⁄6 1956.
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Cand. jur. Poul Dyhre Hansen (47-51) har fået beskikkelse som landsretssagfører fra
27/6 1955.

Cand. mag. Erik Arne Hansen (47-51) er ansat som adjunkt ved Randers Statsskole
fra 28/7 1956.

Landsretssagfører Mogens Glistrup (48-50) er beskikket som lektor i skatteret ved Kø-
benhavns Universitet fra 1⁄9 1956.

Cand. mag. Gunner Brygmann (48-51) er ansat som adjunkt ved Sønderborg Statsskole
fra 1⁄8 1956.

Cand. jur. ]ohn Allan Nielsen (49-52) er ansat som sekretær under Statens ]ordlovsud-
valg fra 1⁄4 1956.

Cand. mag. Bent Mortensen (49-51) er ansat som adjunkt ved Esbjerg Statsskole fra
1⁄8 1956.

Hjælpepræst Richardt 'Munch Andersen (49-51) er beskikket til sognepræst for Kolby
menighed i Aarhus stift fra 17/7 1956.

Cand. mag. Alf Ove ]ensen (49-51) er ansat som timelærer ved statsgymnasiet Schnee-
kloths Skole fra 1/11 1956.

Mag. art. Gerhard Sigurd Nielsen (49-53) er ansat som amanuensis ved Københavns Uni-
versitet fra 1⁄8 1956.

Cand. mag. Gunner Pedersen (50-51) er udnævnt til adjunkt ved Herning Gymnasium
fra 1⁄8 1956.

Sekretæraspirant ]ørn Bø-rglum ]ensen (SO-53) er udnævnt til sekretær i departementet
for finansvæsenet fra 1⁄7 1956. ›

Cand. mag. Henning Uffe Hansen (50-53) er ansat som adjunkt ved Slagelse kommunale
Gymnasium fra 1⁄8 1956.

Cand. mag. Hans ]ørgen Weitze Olsen (50-53) er ansat som udsendt lærer ved seminariet
i Godthaab fra l/10 1956.

Cand. jur. Mogens Christian Schultzer-Nielsen (51-52) er ansat som sekretær i undervis-
ni'ngsministeriet fra 1⁄9 1956.

Cand. mag. Karl Ludvig Ruge (52-55) er ansat som timelærer ved Viborg Katedralskole
fra 1⁄8 1956.
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Spilleaftenerne

Lektor L. Høeg fortæller på opfordring
om Regensianersamfundets spilleaftener på
salæ:

Ja, de gaar langt tilbage i Regensianersamfundets Historie. Jeg startede som Reserve
ved selve Regensprovstens Bord - den elskelige Julius Lassen. Han elskede Bridge og
kunde spille det; ellers var det mest L'hombre i min Regenstid (1908-10). Saa kom jeg
efter Regenstiden i Parti med nogle Læger, særlig Vald. Brummerstedt, og efter at have
været Lærling i nogle Aar og bleven rettet til og pudset af blev jeg passioneret Bridge-
spiller, senere endog Turneringsspiller. Omkring 1925 blev jeg »Kaptajn« ved de gamles
Bord og fik indført de to Vinkelborde til at sætte Glas paa - og de har været fremme
siden - først hos den sure Portner Larsen, dernæst hos den nuværende fortræffelige
Portner Manfred Jensen. Jeg mindes Distriktslæge Arctander, Dommer Finsen, Kammer-
herre Krag, Kaptajn Bast og i mange Aar cand. theol. Mousten, Overretssagfører Gier-
sing og i de sidste Aar Stabslæge Løbger, Overretssagfører Kjerulf-Petersen, Dr. Osten-
feld og adskillige andre, der i kortere eller længere Tid har været Reserver. Tonen var
altid fri og utvungen, af udpræget kammeratlig Art.
»De gamles Bord« eksisterer endnu, suppleret med forskellige unge af og til: Admini-

strationschef 'Skovgaard Christensen, Fuldmægtig Niels Rasmussen, Indenrigsministeriet,
Politiadvokat Aunsholm og flere. Jeg har forsøgt at faa fat i de nuværende Regensianere
ind imellem, men det har været ret difficilt. Vi har altid været large over for dem og ikke
krævet dem, naar de tabte, men jeg indrømmer, at som Regel hygger vi gamle os bedst
sammen.
De andre Borde har langt fra været saa stabile. I lang Tid havde vi i Bridge et Læge-

bord med Ulrik Møller og Harald Johs. Mohr som primi motores samt Politimester Rein-
strup og »Krak«-Direktør Kristian Müller, men de er nu »forledt« af Reinstrup ud-
vandret til Hillerød.
Det var Bridge - men ogsaa i L'hombre har der været »faste Borde« med Morten

Løkkegaard, Karl Sørensen, Matthæus Henriksen, H. Gundel, C. C. Wang, Bjørneboe
og mange andre.
Der har desværre været adskillige Aftener i den senere Tid, hvor dette Bord og vort

gamle Bridgebord var de eneste Spillere, saa i Øjeblikket er det en noget hendøende
Forening. Den eneste Mulighed for Fornyelse er at nogle gør et Arbejde for at samle
jævnaldrende (for det er et Arbejde I) og saa mødes med dem lidt førend Kl. 8 (vi møder
altid Kl. 7% eller 71/2) - ellers bliver det let for sent. Prøv det, unge og yngre Re-
gensianere. L. Høeg.

Sidste spilleaften vedtog deltagerne at henlægge den månedlige spilleaften til den sidste
tirsdag i måneden (under forbehold af tilladelse af Regensens myndigheder). Da salen
imidlertid kan være optaget, udsendes altid af kassereren, Karl Sørensen, meddelelse en
uges tid i forvejen til de medlemmer, der antages at have interesse for spilleaftenen. Som
lektor Høeg skriver, forløber spilleaftenen under fri og utvungne former. Omkring kl. 9
drikker man i fællesskab portnerens udmærkede kaffe ,og hvis man i mellemtiden bliver
tørstig ,har portneren også sørget for en øl.
Medlemmer, der kunne ønske at deltage i denne månedlige hyggelige sammenkomst

og som ikke allerede står på listen over dem, der får tilsendt brevkortet med under-
retning om månedens spilleaften, kan blot melde sig til ekspeditionssekretær Karl Søren-
sen, Stockflethsvej 21, telf. Gothåb 9334, eller til en anden af bestyrelsens medlemmer.
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Love for Regensianersamfundet
(Vedtaget på generalforsamlinger den 23. november og den 13. februar 1937).

§l.
Regensianersamfundets formål er at være bindeled mellem regensianere, dels ved at

afholde selskabelige sammenkomster, dels ved udgivelse af bladet »Regensen« og dels
ved på anden måde at værne om de minder, der knytter sig til Regensen og Regenslivet.

§ 2.
Som medlem kan enhver forhenværende og nuværende regensianer optages, når han

derom henvender sig til bestyrelsen.
Endvidere kan optages den, der efter generalforsamlingens bestemmelse erkendes på

anden måde at have været nær knyttet til Regensen.
§ 3.

Kontingentet er 6 kr. om året. For nuværende regensianere og for udflyttede regensia-
nere i det første år efter udflytningen 3 kr.

§ 4.
Regensianersamfundets anliggender varetages af en bestyrelse, der består af en formand.

seks bestyrelsesmedlemmer samt Regensens til enhver tid værende klokker. Bestyrelsen
fungerer for eet år ad gangen.

Formanden vælges ved simpel stemmeflerhed direkte af generalforsamlingen.
De seks bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes af den ordinære generalforsamling ved

simpel stemmeflerhed.
Generalforsamlingen vælger endvidere 2 revisorer.
Genvalg kan finde sted.

§ 5.
Regensianersamfundets regnskabsår går fra 1. september til 31. august.

§ 6.
Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel

enten ved skriftlig meddelelse eller ved bekendtgørelse i »Regensen«.
I meddelelsen angives generalforsamlingens dagsorden.

§ 7.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den 3die lørdag i november måned.

For afvigelse herfra må der foreligge tvingende grunde.
§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel,
så ofte denne dertil finder anledning, eller når den dertil opfordres af mindst 20 med- '
lemmer, som samtidig med opfordringen angiver forhandlingsemnet.

§ 9.
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent og afgør alle spørgsmål med simpel

majoritet; lovændringer kan dog ikke vedtages, når en trediedel af de tilstedeværende
medlemmer stemmer imod.
Ophævelse af Regensianersamfundet samt anvendelse af grundfonden af de til sam-

fundet skænkede kapitaler kan kun finde sted, når forslag derom er vedtaget med 2/3
majoritet på to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger.

Til ophævelse af samfundet kræves yderligere skriftlig urafstemning blandt samtlige
medlemmer, og at blandt disse 1% stemmer for ophævelsen.

§ 10.
Bestyrelsen drager omsorg for, at der på alle generalforsamlinger er mindst 5 eksempla-

rer af de gældende love for Regensianersamfundet til stede og til låns for generalfor-
samlingens deltagere.
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Anmeldelse

afen rigtig regensianerbog

H. C. Jørgensen (Regensen 1931-34): Tilfældet Peter. - Hagerups
Forlag. Kr. 14,50.

Er der mon tidligere skrevet en roman, der som en hovedingrediens giver en skildring
af regenslivet? Ja, der er jo en af Gudman-Høyer, som hedder »Regensens pige« - den
er bare ikke særlig god. Men nu foreligger H. C. Jørgensens »Tilfældet Peter«, og det er
litterært set en fortræffelig bog, psykologisk velafbalanceret, indholdsmæssigt glimrende
disponeret og sprogligt en nydelse. Og så er det altså tilmed en bog om Regensen.
Bogens hovedperson, hvis opvækst, sociale baggrund og udvikling tegnes i karakteri-

stiske episoder, kommer nemlig som student på Regensen, og hans år her får afgørende
indflydelse på ham, selv om de ikke får udryddet hans urealistiske syn på akademikernes
særstilling og værdighed - det som er hovedproblemet i hans tilværelse.
Der er ikke grund til her at gå nærmere ind på bogens indhold iøvrigt. Men for en

regensianer melder der sig naturligvis det afgørende vigtige spørgsmål, om H. C. i sin
bog »udleverer« vor gamle gård. Lad det være sagt med det samme, at det gør han ikke.
Han fortæller meget om Regensen og regenslivet, men det er tydeligt, at hvert ord kom-
mer fra en mand, der selv er kommet til at elske den røde gård med dens traditioner og
det ejendommelige særpræg, som man kun helt kan erkende ved at leve sig ind i det.
Om et »udengårds fjog« kan følge rigtigt med i den del af bogen, skal jeg lade usagt,

men for en regensianer er det en oplevelse at møde Regensen igen i litterær dragt.
]. L.

DAGSPRESSEN MEDDELER:

V. P. 5 legat

Dr. O.Thune Jacobsens legat til

trængende regensianere

I juni døde Regensens viceprovst gennem 40 år, dr. theol. O. Thune Jacobsen. Af hans
efterladte midler er nu oprettet et legat, »V. P. legat«.

Viceprovsten bestemte i sit testamente, at dette legat skulle oprettes, og at det skulle
være på 10.000 kr. Legatet skal bestyres af Regensens provst, professor Søren Holm og
Viceprovsten, bibliotekar H. C. Krag-Hansen.

Legatets renter skal anvendes til støtte for én eller flere regensianere, der efter legat-
bestyrelsens skøn på grund af særlige forhold trænger til ekstraordinær hjælp.
Det ny legat vil vække glæde på Regensen og blandt gamle regensianere.
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Snapshots

fra Regensgaarden

12. maj 1929

Efter vel overstået lindefrokost har
forårets indflvtterhold taget opstilling
udenfor 1. gang »for at blive fotogra-
feret«.

De to »Gamle«-mænd på fløjen har
fået en alvorlig begrundet mistanke
om anledningen til denne interesse for
indflytterne fra regensianernes side -
og fjerner sig skyndsomst.

Inden mistanken har bredt sig til de
øvrige og fået dem til at reagere

. styrter vandet fra et antal af brugs-
mandens kedler - forsigtigt dirigeret
ud af vinduerne fra værelserne på 1.
sal -- nedover de intetanende og god-
troende indflyttere.

(Navnene på disse - se side 21).
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Regensianersamfundets legat

På forslag af kommuneingeniør Westergaard blev det på Regensianersamfundets gene-
ralforsamling i november 1944 vedtaget at oprette et legat til fremme af regensiel ånd på
Regensen. Man kunne tegne sig for et beløb en gang for alle eller for et årligt bidrag.
Eengangsbeløb samt mindst 10% af de indkomne årsbeløb skulle ifølge generalforsam-

lingens beslutning hensættes som legatkapital.
Enkelte af bidragyderne, der havde tegnet sig for et årligt bidrag, har senere afviklet

dette med at indbetale det ZO-dobbelte.
Legatbestyrelsen havde i 1952 den glæde, at et af Regensianersamfundets medlemmer i

anledning af, at det var 50 år siden vedkommende flyttede ind på Regensen, skænkede en
obligation på kr. 1000,-- til legatet, som hans tak for dagene derinde. Giveren udtalte,
at han håbede, andre ville følge hans eksempel, et ønske legatbestyrelsen fuldt ud kan
tiltræde.

Legatet har i dag en kapital i obligationer på kr. 8900,- nominelt. 'De årlige omkost-
ninger - navnlig postudgifter - er 15 a 20 kr.

I 1944 uddeltes kr. 500,- til julen. - I 1945 uddeltes kr. 750,-, derefter uddeltes kr.
800,- i 1946 og 1947, de følgende 7 år kr. 1000,-- og i 1955 og 1956 henholdsvis kr.
1500,- og kr. 1250,-, således at legatbeløbene er af væsentlig betydning for regensianerne.
Legatbestyrelsen ville gerne forøge det årlige beløb, der kan uddeles, men dette er kun

muligt, såfremt nye bidragydere melder sig, thi hidindtil har afgangen af bidragydere på
grund af dødsfald været større end tilgangen.

REGENSIANERSAM'FUNDETS BESTYRELSE består af :

Højesteretssagfører Oluf Petersen, formand.
Ekspeditionssekretær Karl Sørensen, kasserer.
Sognepræst Johs. Langhoff.
Fuldmægtig i indenrigsministeriet Niels Rasmussen.
Politiadvokat Poul Aunsholm, sekretær.
Landsretssagfører Niels Nørring.
Administrationschef K. Skovgaard Christensen.

V. P.s buste, hvoraf vi bringer et billede på side 2, er modelleret af billedhuggerinden
frøken Gerda Thune Andersen.

Indflytterholdet i foråret 1929 (se snapshots på side 20) bestod af følgende: bibliotekar
Poul Dyssegaard, provst Johannes Asmund, skoleinspektør Mariager-Pedersen, lektor
Johannes Larsen, overlæge Jens Hein, ekspeditionssekretær Vikelsøe-Jensen (1°), læge
Schultz-Møller, administrationschef Skovgaard Christensen, landsretssagfører Hans Dirks
og reklamedirektør E. Toft-Nielsen.
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Oversigt over Regensianersamfundets regnskab

1955-56

Indtægt: Udgift:

Kassebeholdningen pr. 1⁄9 1955 .. 5496,71 Generalforsamlingen d. 23/11 1955 313,90
Kontingent for 1955/56 . . . . . .. 1098,00 Sommertur til Øster Egesborg .. 252,75
Refunderet porto . . . . . . .. 31,70 Spilleaftenerne på Regensen 166,80
Indvundne renter . . . . . .. 200,99 Bestyrelsesudgifter . . . . .. 137,50

Udsendelsen af tegning af V. P. 975,45
Diverse udgifter . . . . . . . . . . . . 123,80
Kassebeholdning pr. 31⁄8 1956 .. 4857,20

Kr. 6827,40 Kr. 6827,40

1956-57

lndtægt: Udgift:

Kassebeholdning pr. 1⁄9 1956 4857,20 Generalforsamlingen d. 29/11 1956 334,05
Kontingent for 1956/57 . . . . . . 1056,00 Spilleaftenerne på Regensen . . . 184,45
Indgåede kontingentrestancer . 6,85 Bestyrelsesudgifter . . . . . . . 141,40
Indvundne renter . . . . . . . .. 194,65 Diverse udgifter . . . . . . . . . . . .. 310,65

' Kassebeholdning pr. 31⁄8 1957 .. 5144,15

Kr. 6114,70 Kr. 6114,70

Bankbeholdninger: Fr.borg Amts Sparekasse B 20456. 3000,00

København, d. 22/10 1957.

Kbhvns Handelsbank A41262 .. 2144,15

, Kr. 5144,15

KARL SØRENSEN

Revideret. Intet at bemærke. Beholdningen tilstede.

København, d. 22/11 1957.

Kristian Müller. M. Løkkegaard.



VI.Nr.11 REGENSEN 23

Regnskab for »Regensianersamfundets Legat«

1955-56

Indtægt: Udgift:

Kassebeholdning pr. 1⁄9 1955 . .. 1,28 Gebyr, porto og kuverter . . . .. 39,20
Årsbidrag . . . . . . . . . . . 1381,00 Udbetalt 6 legatportioner a 250 kr. 1500,00
Anonym gave . . . . . . . . . 250,00 Overført til kapitalkonto 360,00
Indvundne renter . . . . . . . . .. 300,57 Kassebeholdning pr. 31/8 1956 33,65

Kr. 1932,85_ Kr. 1932,85

1956-57

Indtægt: Udgift:

Kassebeholdning pr. 1⁄9 1956 33,65 Gebyr, porto m. m. . . . . . . .. 20,18
Årsbidrag . . . . . . . . . . . . . 1489,00 Udbetalt 5 legatportioner a 250 kr. 1250,00
Indvundne renter . . . . . . . . . . 314,82 Overført til kapitalkonto . . . . 525,00

Kassebeholdning pr. 31/8 1957 .. 42,29

Kr. 1837,47 Kr. 1837,47

Legatkapital pr. 31/8 1957:

I obligationer: Kontant:

1500 kr. statslån 1947/92 a 2% 14,37 kr.
1300 kr. statslån 1977 a 5'%
1000 kr. Østif. Kreditf. 15. s. a 3%%
500 kr. ›> >› 15. S. å 41/2070
400 kr. » » 15. S. á 5 '%
500 kr. » » 16. s. a 41/270

2000 kr. » » 16. s. a 31/2'%
700 kr. » » 16. s. a 4%'%
1000 kr. Jydsk Hypotekf. 6. afd. 5%'

København, den 21/10 1957.

På giro 62755 indestår kr. 56,66 (42,29
+ 14,37).

KARL SØRENSEN

Revideret. Intet at bemærke. Beholdningen til stede.

København, den 22/11 1957.

Kristian Müller. M. Løkkegaard.
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Men når så udsigt til en pigelil
genbovinvet blir ham givet,

så slår ikke længer til,
så styrter han sig ud livet.

men glem så ikke at tegne

livsforsikring i

Nordisk Liv

Indhent tilbud Grønningen l7 . Telefon Central 2860

- og vi bliver ved med at

BØGEBNE

1005

ARNOLD BUSCK

INTERNATIONAL BOGHANDEL
KØBMAGERGADE 49

CENTRAL 2455

_ Udgivet af RegensianersamfundetDette nr. redlgeret af admxmstrationschef K. Skovgaard Christensen, Godthaabsvænget København F (ansvarsh.)
ÅRNOLD BUSCK HANS JØRGENSENS BOGTRYKKERI.KØBENHAVN


