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Klokkerjubilæet 11. sept. 1965

indledtes med en middag i Universitetets solennitssal; Festen havde samlet en
skare gamle klokkere, foruden Regensianersamfundets medlemmer og ca. halvdelen
af de "levende" regensianere, ialt vel 120 mand. Universitetet repræsenteredes
ved stipendieudvalgets formand, prof. Ejner Lundsgaard. - Middagen indledtes af
Regensianersamfundets formand, Hye-Knudsen, der bød velkommen og takkede Univer-
sitetet for husly for denne, første del, af festen. Efter at man havde kæmpet
sig gennem hors d'oeuvren, gaves ordet til biskop Dons Christensen, Ribe, der
holdt jubilæumstalen for klokkerinstitutionen.
Med udgangspunkt i 1930'ernes politiske forhold, fremhævede Dons Christensen den
betydning, som den regensielle parlamentarisme havde for den regens-generation,
der såvel fra udland som herhjemme havde de antidemokratiske bevægelser og ideo-
logier på nært hold. Han udtrykte ønsket om, at Klokkerinstitutionen fortsat måt-
te have denne betydning i en given situation, jævnsides med klokkerrens almindeli-
ge, regensielle funktioner. - Af øvrige taler - der blev talt af prof. Lundsgaard,
tidl. regensprovst Knud Fabricius, af regensprovst Søren Holm og klokkeren, Sønd-
berg, - erindres især de to førstnævntes: som stipendieudvalgsformand kunne prof.
Lundsgaard nok ønske, at klokkerne sad noget længere i deres høje embede! Desuden
berørte prof. Lundsgaard et andet, kommende jubilæum, nemlig Kommunitetets Hoo-års
jubilæum i 1969, og kom i denne forbindelse ind på "den papirformue", som Kommu-
nitetet jo er idag ... Et klimaks under middagen var, at den tidl. provst, den da
næsten 90-årige prof. Knud Fabricius, uventet holdt en tale, hvori han trak de hi-
storiske linjer op, både i relation til klokkerembedet, og til hans forgængers,
Julius Lassens, tid. Også prof. Fabricius omtalte kommunitetets Hoo-årige beståen
i 1969, og udtrykte håbet om, at det måtte blive fejret på ligeså udmærket vis
som da man i 1919 festede for dets 350-års dag. -
da middagen var endt, gik man i samlet flok til Regensen, hvor man indtog kaffe,
cognac, cigarer etc. i foreningerne rundt om på forskellige regensloca. Det må
formodes, at den animerede stemning, som fra starten beherskede det efterfølgende
punchesold på Salen, har fået sin kraftigste stimulans under forenings-"kaffen"!
I al fald var det næsten umuligt for Hye-Knudsen at råbe folk op, da man samle-
des på Salen kl. ca. 22, - og den udmærkede magister bibendi, Ole Bjørn Greve,
havde ikke stort mere held med sig. Dog lykkedes det ham at få givet ordet til
bl.a. kredslæge Fog, til Viceprovsten, samt Lambæk og Heine, hvorimod det ikke
lykkedes alle de nævnte at få ført deres tale igennem festlarmen. Noget afrundet
referat af klokkerfesten er det i det hele taget ikke muligt at bringe, efter-
som punchesoldet hurtigt viste sig at ville køre løbet til en hastig afslutning
"på egen hånd". Men anskuet i et længdesnit viste klokkerjubilæumsfesten, hvor
hurtigt kosmos bliver til chaos. Og forsåvidt var det jo en karakteristisk
regensfest! O.HH.



Nedenfor bringes - lidt post festum - en fortegnelse over samtlige klokkere i det
forløbne hundredår. Der tages dog et vist forbehold med hensyn til oplysningerne
om stilling, titel, etc. for perioden 1865 til 1940; denne del af fortegnelsen
er hentet fra bladet "Regensen", V.ser, nr. 5, okt. 1940 (fra klokkerembedets
75-års jubilæum). Korrigeringer modtages med tak!

REGENSENS KLOKKERE 1865 - 1966:

l. Hørring Hugo, sept. 1865-okt. 1867, konsejlpræsident.
2. Nordahl Skuli, okt. l867-okt. 1868, sysselmand på Island.
3. Galschiøt Martinus, okt. 1868-sept. 1870, forfatter.
4. Gredsted Vald, sept. 187o-okt. 1870, justitsråd, hospitalsdirektør.
5. Fabritius L., okt. 187o-marts 1871, overlærer.
6. Petersen N.F., marts 1871-maj 1872, sognepræst.
7. Cohn Hartvig, maj 1872-sept. 1872, overlærer.
8. Duus Julius, sept. 1872-okt. 1872, guvernementsfuldmægtig i Vestindien.
9. Bagger Sofus A., okt. 1872-nov. 1872, fh. inspektør ved Vestervoldgades

Betalingsskole, forstander, København.
lo. Kroman Kr., nov. 1872-sept. 1873, dr. phil. professor.
11. Skouboe 8., sept. 1873-marts 1874, justitsråd, viceprovst på Regensen.
12. Siersted Theodor, marts 1874-sept. 1875, skoledirektør.
13. Damkier Oskar, sept. 1875-sept. 1875, departementschef.
14. Cold T.B., sept. 1875-marts 1876, fh. kontorchef i Marineministeriet,

,København.
15. Bock A.C., marts 1876-sept. 1876, sognepræst.
16. Torup Fr., sept. 1876-marts 1877, lærer, rigsdagsstenograf.
17. Lund J. Otto, marts 1877-dec. 1877, rektor.
18. Bang N.H., dec. l877-sept. 1878, dr. phil.
19. Bast J., sept. 1878-sept. 1879, ingeniør, kaptajn, København.
20. Bierring Viggo, sept. 1879-sept. 1880, mag., rigsdagskasserer.
21. Hude Karl, sept. 1880-sept. 1881, dr. phil. rektor, lektor v. Universi-

tetet.
22. Andersen Chr., sept. 1881-marts 1882, sognepræst.
23. Ottosen Johs., marts l882-maj 1882, skoleinspektør.
2%. Friis A., maj l882-sept. 1882, professor, dr. med., overlæge.
25. Riis J.C.D., sept. 1882-marts 1883, overlæge i Aarhus.
26. Varming C.C., marts 1883-marts 1888, fh. provst, Roskilde.
27. Bjerre K., marts 1884-sept. 1885, sognepræst. '
28. Møller Niels, sept. 1885-marts 1886, forfatter, København.
29. Saugmann Chr., Marts 1886-sept. 1886, professor, overlæge.
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Jonsson Kl., sept. 1886-febr. 1887, fh. minister, Reykjavik.
Simonsen Ove, febr. 1887-aug. 1887, lektor, Ålborg.
Jensen Adolf, aug. 1887-apri1 1888, prof., dr. phil., København.
Hornemann A.W., april 1888-aug. 1888, dommer.
Bjerre V., aug. 1888-marts 1889, rektor.
Panduro Rudolf, marts 1889-febr. 1890, jernbanelæge.
Fugl A., febr. 189o-febr. 1891, fh. dommer, Vestervig.
Bjørn-Jensen Wilh., febr. 1891-aug.1891, kriminaldommer.
Lange H.C., aug. 1891-aug. 1892, læge.
Sommer Jørgen Nicolai, aug. 1892-febr. 1893, viceinSpektør ved Vajsenhuset,
København.
Rosendal Jacob, febr. 1893-juni 1893, fh. overretssagfører.
Rasmussen Vilh., juni 1893-sept. 1893, forstander for Statens Lærerhøjskole,
folketingsmand.
Møller Arnold, sept. 1893-febr. 1894, læge.
Jørgensen, Chr., febr. 1894-febr. 1895, rektor.
Larsen AePo, febr. l895-sept. 1895, dommer i Helsinge.
Elberling Vilhelm, sept. 1895-febr. 1896, fuldmægtig i Statiske Departe-
ment.
Anker Hjalmar, febr. 1896-sept. 1896, civildommer, København.
Lindhard Johannes, sept. 1896-febr. 1897, professor, dr. med., København.
Thornberg A.L., febr. 1897-sept. 1897, fh. skolebestyrer, Holte.
Nordentoft (Thomsen) Benedikt, sept. 1897-febr. 1898, sognepræst i Kolding.
Ostenfeld J.S.M., febr. l898-marts 1898, lektor, dr. phil., København.
Nielsen C. Ditlef, marts 1898-sept. 1898, dr. phil., bibliotekar, København.
Elmquist A.G.J., sept. 1898-febr. 1899, læge. ›
Byrdal V.,febr. 1899-maj 1899, overretssagfører, København.
Sørensen N.A.V., maj l899-sept. 1899, læge på Borneo.
Rafael Axel, sept. 1899-febr. 1900, politimester, Fåborg.
Jonsson J.V. Alexis, febr. l9oo-sept. 1900, pianist, cand.polit., København.
Stamer Harald, sept. 1900-febr. 1901, læge, Bredsten pr. Vejle.
Teilman Folmer, febr. 1901-maj 1901, overlæge, Gram pr. Gramby.
Gundel Holger, maj lQol-sept. 1901, læge, Lyngby.
Aarsdal A.F., sept. l9ol-febr. 1902, lektor.
Grell M., febr. l902-sept. 1902, sognepræst.
Andersen A.Chr., sept. l902-febr. 1903, læge.
Bjørneboe Otto, febr. l903-sept. 1903, undervisningsinspektør, København.
Jørgensen Hakon, sept. 1903-febr. 1904, politiinspektør, politidirektør.
Bredsdorff, Kaj, febr. 1904-sept. 1904, lektor, Hillerød.
Nielsen Emil, sept. 1904-febr. 1905, overretssagfører, København.
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Otterstrøm C.V., febr. 1905-sept.1905, mag. scient., fiskeribiolog, Lyngby.
Kiørboe Nicolai, sept. 1905-marts 1906, statsadvokat.
Ørberg Johs., marts l906-sept. 1906, læge, Lunderskov.
Kofoed K.H., sept. l906-febr. 1907, departementschef, København.
Christoffersen N.R., febr. 1907-sept. 1907, overlæge, dr. med., København.
Holst Andersen R., sept. l907-marts 1908, cand. polyt., direktør, København.
Lind, Theodor, marts 1908-sept. 1908, lektor, Rønne.
Alsbo N.P., sept. l908-marts 1909, provst, Højrup pr. Storeheddinge.
Kemp Arne, marts l909-sept. 1909, højesteretssagfører, København.
Himmelstrup Otto, sept. 1909-febr. 1910, cand. polit., docent, MF, København.
Meulengracht Aage, febr. 19lO-marts 1910, lektor, Aalborg.
Henningsen E., marts 1910-sept. 1910, overlæge, Korsør.
Bierrings Kai, sept. 1910-marts 1911, fuldm. i magistraten, København.
Bøiken Chr., marts 1911-sept. 1911, lektor v. Metropolitanskolen
Petersen Oluf, sept. l9ll-marts 1912, højesterigssagfører, København.
Olsen Axel, marts 1912-sept. 1912, overlægegriarhus. (for
Andreasen A.L., sept. l9l2-marts 1913, sognepræst, Harboøre.
Astrup Halvor, marts 1913-sept. 1913, cand. polyt., ingeniør, København.
Ørum A.C., sept. 1913-marts 1914, overretssagfører, København.
Hansen Robert L., marts 1914-sept. 1914, mag. art., biblioteksinspektør,
København.
Fich Nicolaj Brorson, sept. 1914-marts 1915, rektor, Marselisborg.
Nielsen N.0ve, marts l9lS-sept. 1915, sognepræst, Nørre Nissum pr. Lemvig.
Stubbe Teglbjærg L.E., sept. 1915-marts 1916, præst, Gentofte. jüëäâfâixnëj
fetersen Knud, marts 1916-sept. 1916, cand. poägt., ingeniør.
Langdal J.P., sept. 1916-maj 1917, byraadssekretær, Horsens.
Larsen Knud, maj l9l7-sept. 1917, cand. theol., bibliotekar, København.
Krøgholdt J., sept. 1917-marts 1918, sogneprVæQrsqcU:g Brønderslev.l EV'qu l' 042an
Bardam Erik, marts 1918, læge, Søborg.
Kemp Tage, marts 1918-sept. 1918, dr. med., øbenhavn.
Markussen Johs., Sept 1918-marts 1919, landsretssagfører, Nykøbing F.
Holmstrup P., marts 1919-sept. 1919, sognepræst, Kongsted pr. Rønnede.
Johansen Harry, sept. l9l9-marts 1920, cand. jur.
Nyeborg, Otto, marts 1920-sept. 1920, læge, København.
Holm Viggo, sept. l920-marts 1921, læge, København.
Jensen M.Anthon, marts l92l-sept. 1921, læge i Cbicago, U.S.A.
Jensen Carl, sept. l92l-jan. 1922, cand. polit. tågârdirektør, København.
Rosman, C.E., jan. l922-marts 1922, amtsforvalter, Århus.
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Wiz/skr FnbStavnstrup Poul, marts l922-sept. 1922, politikommisær, Kbh.
Munk Kaj, sept. 1922-marts 1923, forfatter, sognepræst, Vedersø.
Okkels Harald, marts 1923-sept. 1923, dr. med. København.
Lindeskov Hansen H., sept. 1923-marts 1924, jur.
Glente Fritjof, marts 1924-sept. 1924, stud. theol.
Jensen J.P., sept. 1924-marts 1925, læge, Odense.
Fjellerup A., marts l925-sept. 1925, cand. polit.
Christiansen Ebbe, sept. 1925-0kt. 1925, cand. theol.
Krogh Th., okt. 1925-marts 1926, cand. mag., København.”
Balle N. E., marts 1926-sept. 1926, sognepræst.
Lund Hans, sept. 1926-marts 1927, cand. jur., sagfører, Bredstrup.
Rasmussen, Jens, marts 1927-sept. 1927, landsretssagfører, Thisted.
Fuglsang Damgaard A., sept. 1927-marts 1928, seminarieforstander.
Skouby Carl Erik, marts 1928-sept. 1928, statsadvokat, Aalborg.
Møller Mogens, sept. 1928-marts 1928, højesteretssagfører, Odense.
Klarholt Viggo, marts 1929-sept. 1929, præst, Roskilde.
Torp Andersen, H., sept. 1929-marts 1930, landsretssagfører, Ålborg.
Lyngesen, Lynge, marts 1930-sept. 1930, cand. polit, Holte.
Bek Jens, sept. 1930-marts 1931, lektor, Randers.
Hye-Knudsen, Axel, marts 1931-sept. 1931, kriminaldommer.
Bording Frede, sept. 1931-marts 1932, skoleforstander.
Bach Arthur, marts 1932-sept. 1932, amtmand, Ringkøbing.
Vigild Axel, sept. l932-marts 1933, amtsligningsinspektør.
Christensen Henrik, Dons, marts 1933-sept. 1933, biskop i Ribe.
Sørensen Carl, sept. 1933-okt. 1933, cand. jur., København.
Mortensen Svend, okt. 1933-marts 1934, læge, Roskilde.
Jørgensen Agner Søgaard, marts 1934-sept. 1934, cand. mag., højskolefor-
stander, Sønderborg.
Kjærulff Petersen Ejvind, sept. 1934-marts 1935, ingeniør, Venezuela.
Overgaard Ingvard, marts 1935-sept. 1935, cand. theol, seminarieskolefor-
stander. '
Albrechtsen Knud, sept. 1935-marts 1936, læge, Dronninglund.
Thomsen Jørn, marts 1936-sept. 1936, landsretssagfører.
Berthelsen A.C.D., sept. l936»marts 1937, provst.
Poulsen Marinus Harbo, marts 1937-juni 1937, landsretssagfører, Frede-
rikshavn.
Schmidt Olaf, juni l937-sept. 1937, cand. mag., U.S.A.
Elkjær Niels, sept. 1937-marts 1938, lektor, København.
Andersen K.B., marts 1938-sept. 1938, cand. polit., undervisningsminister.
Nielsen Arne, sept. 1938-marts 1939, lektor, mag.
Lisager Henning, marts 1939-sept. 1939, overlæge.
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Busk Harry, sept. 1939-marts 1940, landsretssagfører, Vejen.
Jørgensen Knud Whitta, marts 1940-maj 1940, lektor, Roskilde.
Engberg Pedersen Harald, maj lQHo-sept. 1940, undervisningsinspektør.
Brink-Nielsen Sv., sept. l940-marts l94l, læge, Ålborg.
Øster, Jacob, med., marts 19ul-sept. 1941.
Togeby, Knud, mag., sept. 1940-n0v. 1941.
Christensen, Lars, jur., nov. l941-marts 1942.
Henriksen, Poul, teol., marts l942-sept. 1942.
Hansen, Erik Alban, polit., sept. 1942-dec. 1942.
Nielsen. H. Koldby, jur., dec. 1942-marts 1943.
Taarnhøj, Palle, med., marts 1943-sept. 1943.
Pedersen, Steen, mag., sept. 1943-sept. 1943.
Langhoff, Johs., teol., sept. lQHB-marts 1944.
Gottlieb, Poul H., jur., marts 1944-sept. 1944.
Kristensen, Eigil Kryger, mag., sept. l944-0kt. 1944.
Bech, Gunnar, mag., okt. l944-marts 1945.
Brændeskov, med., marts lQHS-marts 1945.
Dam, Robert, med., marts lQHS-sept. 1945.
Dalsgaard, Tage, mag., sept. 1945-marts 1946.
Hansen, Richard Wagner, mag., marts lQHö-sept. 1946.
Rasmussen, Hans F., teol., sept. l946-marts 1947.
Møller, Jørgen Eithz, jur., marts 1947-sept. 1947.
Kock, Jørgen, mag., sept. 1947-marts 19H8.
Dissing, Volmer, mag., marts 19B8-sept. 1948.
Zerlang, Poul, mag., sept. 1948-marts 1949.
Christoffersen, Anton, teol., marts 1949-sept. 1949.
Riisgaard, Børge, teol., sept. 1999-jan. 1950.
Jacobsen, Visti, mag., jan. 1950-marts 1950 (1.).
Bokelund, Flemming, med., marts 1950-sept. 1950.
Jacobsen, Visti, mag., sept. 1950-0kt. 1950 (II.).
Nielsen, Gerhard S., mag., okt. l950-marts 1951.
Fich, Bent., jur., marts l951-sept. 1951.
Børglum Jensen, J., Polit., sept. 1951-marts 1952.
Dalsgaard, Waldemar, mag., marts 1952-sept. 1952.
Davidsen, Andreas, teol, sept. 1952-n0v. 1952.
Mondrup, Sverre, jur., nov. 1952-marts 1953.
Kristensen, Niels K., teol., marts 1953-apri1 1953.
Dalsgaard, Henning, polit., april 1953-sept. 1953.
Christensen, Ib, mag., sept. 1953-dec. 1953.
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Frølund Thomsen, V., med., dec. l953-marts 1954.
Rødgaard, Leif, mag., marts lQSH-sept. 1954.
Norderø, Erik, med., sept. l954-marts 1955.
Winther-Poulsen, mag., marts l955-sept. 1955.
GraVersen, Hans, mag., sept. l955-okt.'l955.
Larsen, Henning, teol., okt. l955-febr. 1956.
Toftgaard Hansen, Erik, mag., febr. l956-sept. 1956.
Lambæk, Ib Folmer, jur., sept. l956-okt. 1956.
Selander, Niels Peter, mag., okt. l956-febr. 1957.
Jørgensen, Asger Whitta, med., febr. 1957-sept. 1957.
Lerhard, Mogens, jur., sept. 1957-nov. 1957.
Wallevik, Knut., med., nov. 1957-febr. 1958
Helman, Arne, mag., febr. l958-maj 1958 (I.).
Ingwersen, Niels, mag., maj l998-sept. 1958.
Rüdinger, Erik, mag., sept. 1958-n0v. 1958.'
Frimodt-Møller, Hans 0., jur., nov. 1958-febr. 1959.
Larsen Jensen, Per, teol., febr. 1959-maj 1959.
Helman, Arne, mag., maj 1959-sept. 1959 (11.).
Skadhauge, Erik, med., sept. 1959-sept. 1959.
Ross Pedersen, Erik, jur., sept. l959-jan. 1960.

Greve, Ole Bjørn, med., jan. l960-febr. 1960.
Klausen, Kurt Heine, mag., febr. lQöo-(april)-sept. 1960.
Rendtorff, Knud G., teol., april lQGo-sept. 1960.
Schack, Poul, mag., sept. l960-jan. 1961.
Holm, Poul Hedegaard, jur., jan. lQöl-febr. 1961.
Bro-Jørgensen, Klaus, med., febr. l961-maj 1961.
Hunsdahl, Jørgen, mag., maj l961-sept. 1961.
Andersen, Fred, teol., sept. lQöl-febr. 1962.
Dinesen, Jørgen, med., febr. l962-sept. 1962.
Johansen, Kurt, teol., sept. l962-okt. 1962.
Birck, Jürgen, jur., okt. 1962-nov. 1962.
Hertz, Niels Chro , mag., nov. l962-febr. 1963.
Nielsen, Sv. Aage, teol., febr. l963-sept. 1963.
Nilsson, Per, jur., sept. l963-okt. 1963.
Møller, Stig, jur., okt. l963-febr. 1964.
Bjelke, Henrik, jur., febr. l964-sept. 1964.
Hyldtoft, Ole, mag., sept. 1964-febr. 1965.
Søndberg, Olaf, mag., febr. l965-sept. 1965.
Michelsen, Kaj, jur., sept. l965-febr. 1966.
Mosbæk, Niels, med., febr. 1966-.



B E S Ø G H 0 S E N I S L A N D S K
R E G E N S I A N E R

ved Jørgen Ask.

Bjarni Jönsson.

Islændingenes rolle i tidligere tiders Regensliv anses i almindelighed ik-
ke for særlig glorværdig. Af dansk litteratur om Regensen får man ofte det ind-
tryk, at skiftende provster og regensianere ligefrem helst så, at dette folkefærd
helt forsvandt fra gården. Det er en traditionel opfattelse, at islændingene le-
vede en underlig afsondret tilværelse på 6. gang, hvor de forpestede luften med
halvrådne fisk og andre ildelugtende sager fra deres hjemland, hvorefter de fle-
ste af dem rejste hjem til Island igen, uden eksamen og efterladende en betyde-
lig gæld hos de handlende i kvarteret.

Nu er det imidlertid morsomt at opdage, at der også på Island findes en rig
Regenslitteratur, som aldrig er nået frem til danske læsere. Selv om man også af
den kan udlede, at mange af islændingene har været uregensielle og i øvrigt min-
dre kvalificerede - privilegiet medførte jo, at der ikke altid skete så nøje en
udvælgelse som for de danske studenters vedkommende - så får man på den anden
side et overvældende indtryk af, at Regensen har betydet meget mere for islandsk
kultur end for dansk. De fleste fremtrædende mænd på Island i det 19. århundrede
var gamle regensianere, den islandske selvstændighedsbevægelse udgik så at sige
fra Regensen, betydelige tidsskrifter blev redigeret herfra, og ikke mindst blev
meget af det, som nu anses for perlerne i islandsk litteratur, skrevet ved mu-
sernes kendte dans om petroleumslampen, ofte under ikke ringe indflydelse af de
danske bøger, der stod på læsestuen. Det gør indtryk at støde på en udtalelse
som denne: "Islandsk kultur har to rødder: Thingvellir og Regensen."

Sin stærke indflydelse mistede Regensen først omkring århundredskiftet, da
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oprettelsen af præsteskole, lægeskole og til sidst et eget islandsk universi-
tet (1911) flyttede tyngdepunktet for islandsk studenterliv fra København til
Reykjavik. I henhold til de dansk-islandske aftaler 1918 flyttede så den sid-
ste islænding ud af Regensen i 1922. Men "Regentsiq" eller "Garqur" har stadig
et stort ry på Island, og hår lever der endnu omkring en snes aldrende regen-
sianere, som glæder deres landsmænd med fornøjelige beretninger om deres Regens-
tid. .

En af disse er ordinationsbisk0p sêra Bjarni Jönsson, Reykjaviks æresbor-
ger, der boede på Regensen 1902-05. Han har været præst i Reykjavik siden 1910,
bl. a. for den danske menighed, fra 1937 tillige ordinationsbiskoP. Der tilkom-
mer ham en stor del af æren for, at næsten enhver islænding stadig ved, hvad
Regensen er. En meget benyttet skolelæsebog bringer en beretning af ham om
"Garqur", han har causeret om Regensen i radioen, og utallige gange har han ved
festlige sammenkomster i Reykjavik fortalt minder om sin studentertid.

Som gæst hos sêra Bjarni i sommeren 1964 fik jeg et levende dementi af den
traditionelle opfattelse af islændingenes deltagelse i Regenslivet, og med hans
tilladelse skal jeg her viderebringe en del af de mange minder fra Regensen
1902-05.

Hvordan var nu forholdet mellem danske og islandske studenter på den tid?
Sêra Bjarni tøver ikke med at svare, at det var det allerbedste. Der var ikke
tale om isolation på nogen bestemt gang; man flyttede som alle andre rundt på
Gården for at få bedre værelser og fik på den måde såvel danske som islandske
kontubernaler. Måske var islændingene ikke fuldt så aktive i Regenspolitikken
som danskerne, men dog altid til stede ved klokkervalg etc. Kun to gange, i
tresserne og i firserne, havde Regensen haft islandsk klokker. Men i daglig-
livet holdt islændingene sig på ingen måde tilbage, og sêra Bjarni kan f. eks.
prale med at have været en af gårdens dygtigste klinkspillere.

Islændingenes nationalfølelse havde måske før i tiden bidraget til at ska-
be afstand mellem dem og danskerne. Nu ytrede den sig på den måde, at islændin-
gene ville hævde sig ved at deltage i Regenslivet på så vidt muligt lige fod
med danskerne. Sêra Bjarni fortæller en episode, som viser, hvordan han fra
første færd var opsat på dette, men jo samtidig ukyndig i mange ting, der var
selvfølgeligheder for danskerne. Da han som 20-årig flyttede ind på Regensen,
havde han f. eks. aldrig set et styrtebad. Et sådant (koldtl) var installeret i
et skur ved siden af Trekroner, og mod denne sære indretning styrede han da sine
skridt allerede dagen efter ankomsten, overbevist om, at her skulle han bestå
den første store prøve i kampen for den nationale selvstændighed. Det fremgik,
at man skulle tage tøjet af, for en dansk student var netop ved at klæde sig
på efter badet. Stadig med tanken på Islands selvstændighed stod han da lidt
efter og trak i snoren, der udløste vandmasserne. Det føltes som hans sidste
stund var kommet, men han bed tænderne sammen og holdt sig stiv. Og sejren var
hjemme, da danskerren bagefter bemærkede: "Hvor var det dog væmmelig koldt i
dag" og sêra Bjarni kunne replicere: "Ja, det var ganske forfriskendel".

Vi kigger på de gamle billeder i studereværelset. Næsten en hel væg er fraRegensen, den gamle trefløjede gård uden buegangene. Regenssangbogen kommer frem,det er udgaven fra 1902, udgivet af viceprovst Skouboe. "Når jeg trænger til at
komme i stemning", siger sêra Bjarni, "tager jeg Regenssangbogen frem og synger
for min kone." To af de mest yndede sange for 60 år siden var "Ensom og mørk og
snæver er vor bolig" og "Der er fest på Regensen i nat". I sidStnævnte sang op-
træder nogle af tidens kendte skikkelser: Portneren, der tidligt om morgenen væk-kede folk med sin rungende basstemme, når han kom for at tænde op i kakkelovnen,
og dagvagten, Frederiksen - "i rundbuestil". Dagvagt Frederiksen havde en visfornem, gammeldags holdning over for regensianerne, og nogle af hans replikker
blev til bevingede ord. Således f. eks. engang, da han kom hjem fra en begra-velse, og man fandt på at spørge ham, om præsten havde holdt en smuk ligtale.
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"Jo, han talte ganske kønt om det evige liv." En anden gang kom han med favnen
fuld af tomme ølflasker og blev mødt med en bemærkning om, at nu så gildet ud
til at være forbi. "Nej, mine herrer," svarede han med værdighed, "nu er det
først vi skal begynde."

Foreningerne dengang var "Gamle", "Pip" og "De uafhængige", og de funge-
rede endnu som aktive vækkerforeninger. "Gamle" var den forening, der havde
flest islændinge som medlemmer, herimellem dog ikke sêra Bjarni, der til gen-
gæld var ivrigt medlem af sangforeningen og fægteforeningen. Fægteøvelserne
foregik kl. 6 om morgenen, læreren var "en stram person" ved navn L i e b e-
trau.

Provsten, Julius Lassen, var en prægtig mand, grundtvigianer og fast kir-
kegænger i Vartov. Dengang tog provsten sig personligt af værelsesfordelingen,
og der gik den historie om en medicinsk student, der søgte et eftertragtet væ-
relse, at han den følgende søndag mødte op i Vartov med salmebog i hånd og
ventede uden for kirken, til Lassen kom ud. "Ja, jeg plejer at gå i kirke hår",
var svaret på provstens hilsen. Det gav resultat: han fik værelset, inden ugen
var gået. - Islændingene opsøgte ofte provsten midt i måneden for at bede om
forskud på kommunitetet, og de blev altid "hjerteligt modtaget."

Viceprovst Skouboe. Fra Regensarkivet; teksten lyder:
Justitsråden på vej fra Trekroner.

"Om viceprovsten, Søren Skouboe, har jeg et kært minde," fortæller sêra
Bjarni videre. "En dag træffes vi i gården, Skouboe ser lidt Op og ned ad mig
og siger: "Jeg tror, jeg har en overraskelse til Dem. Kom ind til mig et øje-
blikå" Overraskelsen viste sig at bestå af et kjolesæt, som komponisten Lange-
Müller havde skænket til en regensianer. Problemet havde været at finde én,
der var lige så spinkel som komponisten. Men på mig med mine kun 100 pund sad
kjolen som støbt. Jeg har den til embedseksamen og siden altid hjemme i sang-
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foreningen i Reykjavik, og jeg er ikke i tvivl om, at det er den, der har sat
mig i stand til at holde tonen så længe."

Gården og læsestuen var de sædvanlige samlingssteder, men vigtig var også
kælderen i porten, hvor man kunne købe "portnerkaffe." Den serveredes i gamle
kopper uden hank, som sagdes at være "fra før grundloven", og de var så solide,
at det ikke var lykkedes nogen at slå dem i stykker. I tilfælde af fine gæster
(damer) kunne man dog få kopper med hank.

Kommunitetsstipendiet udgjorde 50 kr. månedlig, og sêra Bjarni har gjort
det kunststykke at få det til at dække alle sine udgifter og endda få penge til
overs. Som bevis viser han mig sin regnskabsbog fra studentertiden. Vi kigger
lidt på de forskellige poster: 1 kr. er f. eks. udlånt til Magnüs Guqmundsson.
"Ja, han blev senere Islands finansminister. Kronen betalte han tilbage, og nu
har jeg begravet ham som de fleste af mine islandske studenterkammerater."
Man kan ud af denne bog læse meget om en regensianers daglige færden i de tider.
Bøger blev f. eks. købt hos Bentzen, hvor nu Busck har til huse, madvarer hos
den kendte købmand Pallesen i St. Kannikestræde, der gav kredit til kommunite-
tets udbetalingsdag. En fast udgift var 5 kr. mdl. til karlene.

Købmand Pallesen og hans kælder. Studenten ved siden er regensianeren, den
senere statsminister Buhl.

Ret megen luksus kunne man ikke tillade sig, men "middag på "Himmerige""
står der deg af og til i regnskabsbogen. "Himmerige" - "Himnariki" på l.sal
over boghandler Bentzen og "Helvede" eller "Helviti" lidt længere nede ad Køb-
magergade var islændingenes yndlingskafeer. Mange islændinge var indbudt, da
Andersen, tjener i "Himmerige", fejrede sit 40 års jubilæum og bød på cigarer,
mens værten, Henriksen, skænkede cognac, og Sveinn Björnsson, senere Islands
præsident, holdt tale. På "Himmerige" kom også politikeren Borgbjerg. En morgen
sad sêra Bjarni deroppe og læste i "Vort land", der i anledning af et foreståen-
de valg bragte en karikatur af Borgbjerg, fremstillet som en brølende løve, der
i løbet af valgkampen forvandledes til et gulvtæppe, som alle træder på. Netop
havde han lagt avisen fra sig, da Borgbjerg i egen høje person trådte ind ad dø-
ren for at drikke sin morgenkaffe, og det første han gjorde var at bede om at
låne avisen. Det var spændende minutter at vente på Borgbjergs reaktion på teg-
ningen, og da han omsider nåede frem til den, formelig rystede han af latter.

Et minde af en helt anden art er Finsens begravelse sidst i september 1904.
Pinsen var student fra latinskolen i Reykjavik, og der var ytret ønske om, at der
var islændinge blandt de 10 regensianere, som man havde reserveret plads til i
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Marmorkirken. Således kom sêra Bjarni med, og provst Lassen gik i spidsen for
de ti ned til kirken.

"Regensen skal stå fast i mit minde," siger sêra Bjarni til slut. "At opfriske
minderne fra regensen er at få sin ungdom tilbage. Den tid jeg boede dêr var sol-
strejfet i mine unge år. I et taknemligt hjerte bevarer jeg "mindet om det bed-
ste ungdommens hjem"r Jeg dvæler ofte i erindringen, og da oplever jeg forfri-
skende stunder, når billederne fra Regensen stiger frem. Jeg ser det hele for mig,
lindetræet i al sin pragt, de oplyste sale, læsesalen og musikstuen. Jeg ser den
fyldte sal til klokkervalg, hvor der ikke var hemmelig afstemning, men hvor alle
Viste deres ansigt og var deres overbevisning tro og bekendt. Det fylder mig med
stolthed at tænke på, at inde på Regensen holdt jeg min første tale, stående på
en stol, og glædede mig ved klokkerens, Hakon Jørgensens, venlige tak. Med dybe,
varme følelser mindes jeg professor Julius Lassen, viceprovst S. Skouboe og man-
ge venner, som var gæve sønner af den røde gård.

Jeg priser mig lykkelig, at jeg i årene 1902-05 har oplevet så mange her-
lige timer på det traditionsrige sted. Ofte går jeg i tankerne tilbage til de
skønne dage, og da synger jeg af fuld hals:

Der er fest på Regensen i kvæld! -
Men når glæden er højest i laget,
op med vindvet, så spurven på taget
bliver blændet af stålernes væld.

Vivat academia. Vivat jucunda juventus. Regensen semper sit in flere."

Denne artikel var skrevet før sêra Bjarnis død november 1965.

Bjarni Jönsson som student på Regensen.
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FRA REGENSEN.

_ Å.7/f'1

SKRAP Klokkeratet 2/10 63 - Febr.64

Om eftermiddagen den 2 oktober 63 er det ikke for meget sagt, at
jordens undergang vaf nær - i hvert fald gyngede det svært i kvarteret omkring
Rundetårn -. Situationen var nemlig den, at regensforeningen SKRAP dagen igen-
nem hårdnakket vægrede sig ved at føre klokken videre gennem efterårssémeseret.
Deputationer fra de respektive foreninger løb bestandig styrismadr på dørene,
og det skortede ikke på smiger og fagre ord. Først henad klokken 2l,00, umiddel-
bart før klokken kaldte til generalforsamling, overgav man sig, og gården åndede
atter lettet op.

Klokkeratets første arrangement, høstballet, fandt sted to dage se-
nere, lørdag den 4 oktober. En strålende fest, hvis ubetingede højdepunkt nåe-
des under det som sædvanlig - yderst animerede midnatsarrangement med åndful-
de taler, ildfulde sange og en hel del kommentarer. Dansen fortsatte til den
lyse morgen. - Det blev en stille søndag.

Imidlertid gik efteråret på hæld, og tiden for revyen nærmede sig
hastigt. Revydirektøren arbejdede støt og roligt - i hvert fald efter hans øl-
regnskab at dømme -, alt imens digtere og aktører skød frem over den ganske gård,
desto talrigere og bedre jo nærmere man kom dagen. Den 23 november løb revyen
så endeligt af stablen efter den traditionelle middag på Kannibalen. Den blev,
omstændighederne taget i betragtning, en succes, for hvilken den trætte revydi-
rektør høstede megen anerkendelse. Revyen optoges på bånd, ligesom en række af
de bedste numre foredroges ved regensianersamfundets generalforsamling på store
sal en uges tid senere.

Den 14 december var der julebal på regensen. Ras havde pyntet salen,
og nisserne dansede med den.udslagne nat. Til midnatsarrangementet var det lyk-
kedes at formå Collagetruppen til at give et par af numrene fra forestillingen
på Allescenen til bedste.

Klokkeratet afsluttedes med et besøg af Bodil Udsen, der som en glad
og frodig vårgudinde blev strålende midtpunkt i et mægtigt punchesold den 14 fe-
bruar 64. '

( Stig Møller)
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7 måneder af Regensens historie, februar - september 1964.

Fire dage efter at jeg på den ordinære generalforsamling 20/2 64 var blevet valgt
til klokker, blev festsalen afspærret med henblik på restaurering, og det var ik-
ke så godt. Thi på den tid havde der uvist af hvilken grund i forbindelse med op-
stillingen af mig som klokkerkandidat været røster fremme om foranstaltning på et
bal med indkaldelse af piger fra forskellige pigeinstitutioner, så regensianerne
skulle møde uden piger og forsyne sig på salen med "Klokkerpiger". Jeg var så let-
sindig at lade denne ide indgå som noget af de løfte i min tiltrædelse på gene-
ralforsamlingen og fik først bagefter at vide, at jeg ikke ville kunne disponere
over store sal til formålet.
Den 7⁄3 afholdtes imidlertid "Call Ball" på lille sal. 54 - fireoghalvtredsinds-
tyve - piger var troppet op og nogenlunde samme antal regensianere mødte Op efter
at have spist foreningsmiddage, nogle iført pyjamas, idet tanken først havde været
at lave "pyjama-game" men den overskrift trak ikke rigtig, da jeg var rundt på
pigekollegierne, sygeplejeboligerne, kunsthåndværkerskolen, ja selv akademiets
piger syntes det var lidt for direkte og ville ikke komme i natkjole fra starten.
Jamen, sådan er regensianerne, var mit fattige svar. Så vi måtte lave det i al-
mindeligt tøj, skønt tiden var inde til burleske løjer, hvilke dog ikke ude-
blev. 21.00 åbnedes ballet med drinks og polonaise til Stars & Stripes forever.
Biblioteket indrettedes til visekro, hvor medvirkende piger ved årets studenterre-
.vy underholdt, mens der dækkedes op til natmad til 100 på lille sal. Midnata-
arrangementet blev ligeså kaotisk som ventet. Det var den.store, beskidte, re-
gensielle tumult, som drengene kan så godt lide. Måske var pigerne lidt pique-
rede, men aftenen havde budt på tilpas mange romantiske forbindelser som op-
vejede indtrykkene af det strikt regensielle, hvad der også var meningen med den-
ne ikke i mands minde prøvede form for fest.
18⁄3 afholdtes indflyttersjofling og punchesold på lille sal. Soldet startede
privat dvs uden indflyttere og underholdningen bestod i forskellige numre, frem-
ført og fremstillet af de forskellige foreninger i konkurrence om en af klokke-
ren udsat l/l fl. whisky. 6 foreninger deltog i konkurrencen og præmien gik til
Skrap, der havde lavet udstyrsnummer med mange medvirkende og i absurd stil.
Da stemningen var høj og numrene forbi førtes indflytterne ind ved p-manden
og underkastedes forskellige intelligensprøver som de efter tur dumpede til. Om
natten blev en gren knækket af linden, quæ dolor.
Arkitekt fru Koppel der restaurerer Regensen havde besvær med at vinde sympati
for sit forslag om PHlamper på salen, idet nogle regensianere sad inde med tilbud
om prismekroner i plagiat å 1000 kr. Jeg valgte da at invitere PH ind og se
på salen og konfronterede ham her med alternativet, som han ikke var begej-
stret for. Man han foreslog en prøveophængning af sin koglelampe. Inden jeg
tog afsked med ham i porten havde han givet mig tilsagn om'3 af sine 3500
kroners pragtstykker til mæcenpris 1000 kr, hvis vi ellers kunne skinne os
at blive enige. Enigheden opnåedes i forskellige etaper og i dag hænger lam-
perne foruden i New Yorks Kunstindustrimuseum, Statsministerboligen.Marienlyst,
Classonsborg Slot, det gamle Kgl. Assistenshus og andre stilrene steder -
altså også på Regensen.
ll⁄3 afsendte jeg telegrafisk fødselsdagshilsen til Kongen og modtog 23.8.m.
takkebrev fra Rico selv.
24/3 indledte Knud G. Rendtorff (demens-Knud) årets første slåbrokaften med en
dynamisk formet gennemgang af filosoffen Martin Heideggers existentialistiske
tanker på basis af hans bog Sein und Zeit. Diskussionen på salen fortsattes
over bajere og mad på klokkerlokummet.
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I april måned afholdtes endvidere på tre på hinanden følgende tirsdage slåbrokaft-'
ner hvor tre store områder blev belyst, nemlig musik, filosofi og sex.
Komponisten og pianisten Niels Viggo Bentzon )tonekunstens B&W) lagde for den 7.
med emnet "Er der forskel på jazz og nutidig musik?" og spillede på et fra Hor-
nung & Møller tilvejebragt koncertflygel Claude Debussy's "Den sunkne Katedral",
demonstrerede med nogle grammofonpladeeksempler forskellige Duke Ellington kom-
positioner og sluttede sit inciterende og momentvis skægge (I) foredrag med at
spille sin egen klaversonate nr. 3. Fremmødet var talrigt og diskussionen liv-
lig trods strengt faglig musikalske karakter. Aftenen sluttede af med hyggelig
traktement på klokkerlokummet.
14. april talte tænkeren og forfatteren professor dr. teol. K. E. Løgstrup Århus
universitet, over emnet "Kunst og erkendelse" Også her var'talrigt fremmøde.
Løgstrups emne stillede store krav til de små grå hjerneceller, men han gav sig
god tid under diskussionen som ligeledes fortsattes over natmaden bagefter hos
mig.
21. april talte psykiateren, overlæge dr. med Thorkild Vanggaard om "Den natur-
lige homosexualitet, belyst etnografisk, kulturhistorisk og psykologisk". Vang-
gaard gennemgik homosexualiteten i dens græske former og viste lysbilleder af
græske vaser og andre fallosmotiver og ikke mindst pga den store personlighed
han er, blev Vekselvirkningen mellem gæst og regensianere næsten mere vital end
ved de foregående slåbrokaftner, men emnet var også aktuelt fsv som hans epo-
kegørende artikel i U.f.l. i 1962 havde affødt omfattende protokoldiskussion
på gården ("alle er homosexuelle"). Ind imellem, den 18. april på hundredårs-
dagen for jeg ved ikke hvad for et slag ved Isted, afholdtes årets VPbal, som
samtidig kom til at betegne genåbningen af store sal i dens nyrestaurerede skik-
kelse. I anledning heraf var som udengårds gæster inviteret arkitekterne, Kgl.
bygningsinspektør Niels Koppel og frue, der havde forestået restaureringen og
i konsekvens af ophængningen af PHlamper Poul Henningsen og frue. Provsten hav-
de få dage forinden ladet sig indlægge på hospital, og deltog ikke i festen, der
startede med gallamiddag på salen med 130 deltagere. Efter klokkerens åbnings-
tale opførte VP kantaten. Middagen var af de jublende og maden var superb på
trods af at kogejomfruen Frederik fik diarrhoe fem minutter i otte. PH var
ikke at formå til at mæle noget, derimod holdt provstinden tale til deserten,
rørt over et af de talrige sjoflingsindslag, nemlig Skraps pigen der sang "Re-
gensen er lavet for os".-Udengårdsgæsterne drak kaffen og cognakken med i biblio-
teket sammen med klokkerforeningen, men trak sig tilbage ved ballets åbning til et
5 mands swing band der musicerede til kl. 4 morgen afbrudt af kunstnerisk un-
derhåldning af den ukendte parodist Carl Nielsen der morede folk inden forenin-
gernes respektive midnatsarrangementer. En grand soiree var tilende.
Efter den begivenhedsrige april måned trak jeg mig tilbage til mit fødesogn i
bededagsferien og modtog kort efter min tilbagekomst en klokkerstorm sent om
natten den 28/4 hvorpå jeg indkaldte til extraordinær generalforsamling den
30/4. På denne - der ikke varede over et kvarter - blev der givet et massivt
tillidsvotum til det existerende klokkerat, hvorefter dirigenten kunne hæve
mødet som slugtet og således meningsløst pånær de to kasser bajere, som jeg
herefter kvitterede med. _
tirsdag den 12. maj spiste vi trods gråvejr og lidt fugtighed i luften linde-
frokost i gården efëer at være blevet fotograferet. Frokosten forløb vanligt med
opførelse af lindekantate, snapseritual, præsentation af indflyttere og klok-
keren sang sin store selvbiografiske vise der vist morede ham selv mest. Dagen
i forvejen. Ellers sejlede alt i Carlsbergfade, Faxe øl, mer snaps, gåsegang,
håndtryk til 179 årige jomfru lind, opstigning i runde tårn, vandkamp og
Krag-Hansens forsmædelse over at trækvognen, han sad på, ikke måtte komme med
op i Observatoriet ligesom czar Peter.
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En aften i foråret så en ny åndelig coitus commission nattens lys, idet Niels
Chr. Nielsen gennemgik Joyce's Ulysses for en snæver kreds.
Lindeballet i juni indvasledes en tid i forvejen ved hamren og banken i gården
og en aften stod den gamle danseestrade klar til at modtage verdens sødeste pige?
der klædt i lyse pastelfarver endnu engang gjorde en skærsommernatsdrøm ud af en
lun sommeraften i C lV's gård. MIddagen på den lysegrønne sal forløb afslappet
og nynnende og provsten var tilstede med guld om halsen og Max Reinhardt talen
i sin mund. Bedst erindres lindebalstemningen dog med en gammel regensianers
ord

I den tause nat
som en stor dukat
månen stænker guld på alle grene
Ak, de skønne svandt
jo fra hver sin kant
det er tungt man skal gå hjem alene.

En dag kom Aase Ziegler frisk og barmfager og med en hale af fjernsynsfolk ef-
ter sig ind i gården tværs over tømrere og estradebrædder for at filme en re-
konstruktion af det øjeblik for 125 år siden da studentersangforeningen grund-
lagdes på Regensen. Man kunne se rigtige hostrupske studenter løbe rundt i går-
den med flagrende frakkeskøder og høj flip, bl. a. en anden fhv. pip-klokker,
Hertz og undertegnede, som Aase insisterede kom med på skærmen qua klokker for
at "ringe udsendelsen ind".-
Og alle lokumsdørene blev væk den sommer. Og vi bankede som sædvanlig studen-
tergården i fodbold og fik sølvpokal. Af os selv. -
I konsekvens af prostens medunderskrift på MO's kampagne mod sexualundervisning
indsendtes 21/5 en af Ulla Dahlerup fremsendt resolution pro sexualundervis-
ning til folketinget med et halvt hundrede regensianeres underskrifter.
Begivenhedernes række vil ingen ende ta'. Efter en pilgrimsrejse til Notre Dame
i Paris, vendte en træt klokker via London tilbage til nye Opgaver i august:
køb af nyt flygel til salen. (Provst Fabricius anfører at i sommeren 1864 alt-
så for nøjagtig hundrede år siden, blev der første gang skænket Regensen et
pianoforte) Man fik provsten til at gøre sig gældende ved summens rejsning,
fabrikant Møller gav prisnedslag og skænkede en taburet og kurator velsignede
initiativet med et skræddersyet dækken tul klenodiet. 28⁄8 ankom flyglet og
4/9 sattes punktum for sæsonen med indvielseskoncert givet af pianisten Kjell
Olsson, der spillede Chopin og spansk, efter at to af vore egne, Smith og
Sevaldsen (Gamle) havde åbnet med en violinsonate af Mozart. Efter koncerten
der overværedes af dir. Faurholt, Bikuben, som eneste af 9 inviterede donatorer,
fik alle deltagere øl på lille sal, hvorefter 5. gang bød på et efter provstindens
mening overdrevent stort kaffebord.
Dixi et liberavi animam meam. Henrik Bjelke, Pip.

KLOKKERATET febr.-sept. 1965.

Efter usædvanlig intrikate valgforhandlinger præget af overordentlig
troløshed og mistænksomhed foreningerne imellem skete der det, da de usle
uglinge i sidste øjeblik svigtede den pspske koalition, at der blev givet2 håndslag á 4 foreninger, nemlig Uglen, Tilia, Hof og Skrap mod Pip, Sioux,Gamle og Conventet, idet Tinglid, der siden er afgået ved døden, allerededengang var for svag til at være til stede.
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Generalforsamlingen blev altså afgørende og spændingen udsat. Om tos-
dagen samledes da efter heftige stemmekøb halte og lamme med de sunde (0.90)
på salæ, og under skæbnetung tavshed sendte et flertal på fem undertegnedes
speciale- og andre studier et halvt år ud i fremtiden.

Derimod blomstrede nu regenslivet under Pip's i min tid tredie klokke-
rat og i al beskedenhed min egen myndige ledelse. Ved to succesrige, vanske-
lige arrangementer i starten fastslog vi vor suverænitet. Indflyttersjoflin-
gen formede sig som et æbleskive- og punchesold, hvor foreningerne kappedes
om en flaske whiskey ved hjælp af revynumre, således at det snarere blev en
præsentation af Regensen for indflytterne end omvendt, og vi undgik de sid-
ste års pinlige indflyttersjoflinger.

Det andet arrangement var karnevallet, hvor Store Sal var omskabt til
en parisisk gade med bistro, og hvad dertil hører, indbefattende et pigtråds-
orkester, der i den grad tog strøm på PH-lamperne, at de gik ud.

I øvrigt afholdtes i semestrets løb de traditionelle arrangementer,
V.P.-bal, lindefrokost (under ølstrejken - men et par kasser var gemt og de
sædvanlige 3 kom fra Faxe der som bekendt ikke strejkede - så byens forar-
gelse var større end sædvanlig) og lindebal samt en Louisiana-tur, en jazz-
aften og et par slåbrokaftener, hvor vi snakkede demokrati med henholdsvis
Børge Didrichsen (netop i de hektiske dage ved bruddet med Venstre) og di-
rektøren for mentalhygiejnisk forening, Eggert Petersen.

Klokkeratets klimaks og afslutning blev dog klokkerinstitutionens loo-
års jubilæumsfest, som omtales andetsteds.

Regensianerne er vist nok de sidste år blevet fredeligere, mere blød-
sødne, prægede af velfærdssamfundets søde legatliv Og måske også mindre stu-
dentikose (i hvert fald end myten) - dog det fanden-i-voldske slår stadig
til tider igennem i form af Elers-storm el.l. Men hvordan end adfærdsmøn-
stret skifter, så lever stadig - og længe leve - den regensielle ånd.

Olaf Søndberg

Indmeldelse i Regensianersamfundet kan ske til:

LRS. Niels Nørring, H.C. Andersens Boulevard 42, tlf. l2.lH.l2

Kontingentbetaling til kasseren, cand.jur. Karl Sørensen,
Stockflethsvej 2l, Kbh. F., tlf. Godthåb 9334.

NB! Kontingentet er 20 kr.
0. Hvidberg-Hansen, ansvarsh.red.
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Regnskab for Regensianersamfundet f.t. 1⁄9 1963 31/8 1964.

Kassebeholdning den 1⁄9 1963 ................ kr. 5.828,15
Kontingent og indgåede restancer ............ - 2.144,00
Renter: Frederiksborg Amts Sparekasse ....... « 176,24

Kjøbenhavns Handelsbank ............. 35,78
Underskud på Generalforsamlingen .......................... kr. 707,05

- - Spilleaftenerne på Regensen .................. - 45,00
- ' Turen til ØrhOlm ooooooooooooooooooooooooooooo _ 3”7,00

Bladet "Regensen" cocoo0000000000000oooooooouoooooooooooooo - 595,01
Diverse Udgifter oa00000ooooooboooooooooooooooooooo00000090 ' 455,07
Balance 0000000oa0000000000ocooooo.osoooooooooooooooooonooo 6.035,04

käi__§il§&.12_-EE;-§11§E.LZ

Frederiksborg Amts Låne- 0g Sparekasse oooooooooøoooooooooo kr. 3.000,00
Kjøbenhavns Handelsbank oooco0000000000000..0.000000000000- ' 30176.29

kr. 6.176,29
Heraf tilhører Regensianersamfundets Legat ................ - l4l,25

K§L_§19§§495

København, den 9. november 1964.
Revideret. - Intet at bemærke. Karl Sørensen

Frederiksberg den 24/11 1964 Vigild
26/6 1964 Bjørklund Bertelsen.

Regnskab for Regensianersamfundet f.t. 1⁄9 1964 - 31/8 1965.

Kassebeholdning den 1⁄9 1964 ................ kr. 6.035,04
Kontingent og indgåede restancer ............ 2.489,40
Renter: Frederiksborg Amts Sparekasse ....... - 185,32

Kjøbenhavns Handelsbank ............. - 62,21
Underskud på generalforsamlingen 30/11 1964 ................ kr. 834,75

- ' Spilleaftenerne 0000000oooooooooooooooooooooooo ' 48,00
- turen til Frederiksborg Slot oooooooooooooooooo ' 486,57

Bladet "Regensen" .ll.Oll000000000Olo-OOOOOOOOOIOOOOOOOOOOQO ' 20M78,8l
Diverse Udgifter o00000000000000000..oouoooooooooooooooooooo - 480,40

- 4.443,44Balance 000000000000ooOoDoloo-oooooooooooooooooo000000000000

EQLÅLZZÆÆZHÅP- 81221.92

Frederiksborg Amts Låne- og Sparekasse ..................... kr. 3.000,00
Kontant 0000000OIo00000coOlooooooooooooloooooooo000000000000 louqsqu

Revideret. Intet at bemærke. København, den 13/11 1965
Frederiksberg, den 22/11 1965 Vigild Karl Sørensen

23/11 1965 Bjørklund Bertelsen.


