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Regensprovst, professor
dr. phil Jannik Bjerrum
Kmd. af Dbg. m.m.

Regensens provst Jannik Bjerrum blev ved Lindefrokosten i år
fejret i anledning af hans 70-års fødselsdag. Regensianerne overrakte ham en elegant cykel,

som han straks besteg for at foretage

en æresrunde rundt om Lindetræet.
efter at dette blad er sendt til bogtrykkeriet vil provsten blive hyldet ved en fest i anledning af hans forestående afgang
Senere

som provst. Og der er al grund til at hylde ham for han har været
en god proVst, meget omhyggelig i udførelsen af sine funktioner og
uden lyst til at blande sig unødigt ind i regensianernes forhold.
Man kan måske sige, at han holdt sig i højderne med vilje og evne
til at styre ned til os når det var nødvendigt. Det må også nævnes,
at han og hans elskelige kone i hvert semester har beredt regensianerne nogle festlige sammenkomster i deres bolig,
Red.
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KLOKKERBERETNING FOR EFTERÅRET 1978..

I tiden op til generalforsamlingen 1978 viste jeg mig
ikke meget på gården, jeg var travlt optaget af et stort
fagligt projekt. Desuden havde en overvældende majoritet i
min forening PiP for gud ved hvilken gang vedtaget, at foreningen ikke skulle stile mod nogle af de poster, der var på
valg, og vi havde derfor ikke deltaget i valgforhandlingerne.
På selve aftenen havde jeg været ude at spise med nogle
studiekammerater, og kom først hjem på et tidspunkt, hvor
man måtte forvente, at generalforsamlingen var igang. Der
var imidlertid ikke lys på store sal, hvorfor jeg gik over
til min foreningsfælle Jørgen Kjær,

idet jeg tænkte, at han

nok gav en bajer, mens vi ventede på at det hele skulle begynde. Jeg havde næppe sunket den første slurk, før den daværende klokker Lars Tyge Nielsen hæsblæsende rev døren op
og uden nogen nærmere forklaring spurgte om jeg Ville være
klokker. Jeg så vantro på ham og spurgte, hvad det var for
en plat joke at lave med en fortravlet mand som mig. Han
forsvandt imidlertid lige så hurtigt,

som han var kommet,

og jeg forestillede mig et øjeblik, at det blot var for at
rive den næste dør på I. gang op, nedstirre en eller anden
persom og spørge om vedkommende ville være klokker.
Det var dog ikke tilfældet, kort tid efter kom han tilbage fulgt af alle valgforhandlerne. Det viste sig nu, at
disse talentløse nokkefår ikke en gang havde været istand
til at finde en ganske almindelig klokker med en ganske almindelig klokkerforening bag sig. Nu så de i deres selvskabte
elendighed og kvide ingen anden udvej end at henvende sig
til gårdens eneste carismatiske fænomen, manden der med en
naturlig værdighed kunne lede og fordele arbejdet på tværs
af alle interessemodsætninger, nemlig undertegnede.
Jeg er ikke helt sikker på, at jeg i situationer hvor
der stod mere på spil, ville have moral nok til at stå det
igennem,

som nu skete. Valgforhandlerne insisterede på mig

som klokker, og jeg kunne fuldstændig efter forgodtbefindende
diktere mine betingelser: de og de skal være embedsmænd,
denne forening skal hjælpe mig med dette og hine med andet

osv. osv.. Da alt var dikteret færdigt,

skrev alle valgfor-

handlerne under på deres foreningers vegne, og de allernådigst udpegede embedsmænd skrev under på deres håndfæstning.
Derefter gik vi op i store sal og vedtog det hele, mens den
forvirrede forsamling så til. Og så var der ellers fest i
fægtekælderen.
Da jeg næste dag stavrede døddrukken ned af 3. gangs alt
for smalle trappe, for at se om det skulle hjælpe en smule,
at tage et bad, mødte jeg min daværende nabo P.V.Mortensen,
som sagde noget i retning af: "Hvor var vi dog fulde igår,
ja du blev jo valgt til klokker - kan du huske det?" Jeg
tænkte, at jeg helle måtte gå op og sove videre, så gik det
nok væk igen.
Indflytterfesten arrengerede jeg i samarbejde med Gamle.
For at fratage indflytterne enhver illusion om det sted de
var flyttet ind

(således at de regensielle demagoger såmeget

desto lættere kunne fylde dem med nye), blev festen arrengeret som en krisetidsfest. Statsmagtens griske anslag mod
Kommunitetet blev sat ind i deres rette samfundsmæssige ramme.
På store billeder tonede den reaktionære kriseløsnings førstemand, atomkrafttilhængeren Morten Lange, flankeret af
prominente mørkemænd som Anker Jørgensen og Oversylten; og
overfor dem hang autentiske billeder af tredivernes arbejdsløshedskøer og fattigbespisning. Man startede med at afsynge
Nordahl Griegs "Kringsat af fiender". Derefter holdt jeg en
tale om nødvendigheden af at fortsætte vor kamp for de feudale rettigheder, hvor jeg både advarede mod at forfalde
til defatistisk afmagt, og mod at tro at løsningen lå i
individuelle terrorhandlinger. Derefter åd, drak, og skrålede regensianerne ganske som de plejer; og siden blev der
danset, fleurtet, og kastet med flasker til hen på morgenen.
Revyen arrengerede jeg sammen med Skrap, hvorfra revydirektøren Henrik Bjerregård Thomsen også kom. Den forløb
ganske som enhver anden regensrevy. Nogle var stødte over
den måde de blev svinet til på, andre var fornærmede over
at blive forbigået i tavshed; og alle morede sig i det hele
taget kosteligt. Kun kan det måske bagefter beklages, at
man undlod at holde sig lystig over VP's sygdom, således
at han for en gangs skyld helt måtte gå fuldstændig ram forbi.

Trods en vis mangel på arbejdskraft lykkedes det at holde
to klokkerarrengementer. Det første var en aften med anar'kisten og historikeren Carl Heinrich Pedersen. Det var meningen, at han skulle fortælle om såvel sit mangeårige virke i
den danske arbejderbevægelsels venstrefløj, som om sit arbejde med dennes historie. Uheldigvis havde nogle respektfulde historikere på Århus Universitet netop på dette tidspunkt, fået den generelt set udemærkede ide, at hædre den
autodidakte C H P ved at udnævne han til æresdoktor. Dette
var imidlertid gået den ældre mand til hovedet, og på trods
af sine anarkistiske synspunkter brugte han lang tid til
at tale om sit æresdoktorat. Først efter at Bjørn Meidel,
der har en vis erfaring med at interviewe ældre mennesker
om deres revolutionære fortid, var blevet ordstyrer, kom
i både de morsomme politiske historier og C H P egne politiske
sysnpunkter frem i et veloplagt fortalt kalejdioskop.
Op mod jul arrengerede jeg en "julestue", dels for at
få regensianerne til at klippe noget nyt julepynt til juleballets store flotte juletræ (det blev også til en flot samling af skæve julehjerter, sorte engle, allehånde fallossymboler, og forskellige andre småneurotiske stykker hemsløjd).
Men dels havde jeg også tænkt mig, at en eller anden poetisk
ping skulle komme og fortælle om dengang,

julen ikke var

syltet ind i kristen fims af kommerciel næstekærlighed, dengang da det årlige ædegilde endnu havde en sakral betydning
for verdens fortsatte gang, og da en julebuk var andet end
en stråmand. Det var imidlertid meget vanskeligt at finde
nogen,

som var villig til at underholde ud fra dette tema,

så det endte med at Jørgen Kjær og jeg læste forskellige
tekster op, der lå indenfor det samme tema, bl.a. Halfdan
Rasmussens "Julekallender for voksne".
Jule ballet arrengerede jeg med en del vanskeligheder
sammen med Conventet og sammen med en masse andre mennesker,
som kunne se, at det aldrig ville gå godt, hvis man overlod
det til Conventet allene. Det blev et helt traditionelt julee
bal, hvor store sal var prydet af en fantastisk blomsterudsmykning, som generøst var stillet til rådighed af Regensens
Blomsterhandler. VP var nu atter blandt os efter at have
overstået sin svære sygdom, og han holdt traditionen tro

sin sædvanelige maratontale, hvor han hverken glemte sig
selv eller det lille barn i krybben.
Under juleballet blev klokken stjålet. Og jeg spekulerede
i et stykke tid på, hvem den formastelige kunne være. En
overgang mistænkte jeg Bisgård, som plejer at stjæle klokken
af ren og skær griskhed, for at forlange en ublu løsesum
for den, men denne gang var det ikke ham. Det lykkedes at
få opsnuset, at den virkelige klokketyv var Nørregård.
Da jeg en aften fortalte dette til P (Jens Peter Nielsen),
udbrød han helt spontant:

"Det skal den store selvhævdende

narrøv guddødemig ikke slippe levende fra", og mens han
vemodigt tænkte på sin fortid som medlem af Conventet, fortsatte han:

"han skal komme til at levere klOkken tilbage,

uden at det skal koste så meget som en lys øl." - Og sådan
blev det virkelig.
Det forholdt sig således, at P stod overfor at skulle
rejse til Australien, hvor han havde fået et stipendiat.
Nogle dage før afrejsen henvendte P sig til Nørregård og
spurgte om han for sjov skyld ikke skulle tage klokken med
på sin rejse for at fotografere den i Hong Kongs opiumshuler,
blandt Fijiøernes unge skøndheder, og bundet til halen af
en australsk kænguro. Nørregård var i begyndelsen yderst
betænkelig, men i sidste ende afgjorde hans idelige higen
efter regensiel omtale sagen. Han mødte op i lufthavnen for
at aflevere klokken til P og se at den blev fløjet vel ud af
landet.
Det blev den dog på ingen måde.

I en pasfotoautomat tog

P en serie billeder af sig selv og klokken, hvorefter den
I blev overgivet til en for Nørregård ukendt person, som kort
tid efter gav den videre til mig. Jeg gemte den i en stor
kasse med fotoudstyr,

som jeg plejer at have stående på mit

værelse; og mange kendte regensianere har siden siddet lænet
op af selv samme kasse, mens de med dæmpet stemme og fuld
af ærefrygt diskuterede, hvad der dog var blevet af klokken.
P sendte så billederne fra Hong Kong til Nørregård, og
lod ham forstå, at de var taget der. En uge senere sendte
han så et rædselsvækkende brev fra Fillipinerne, hvori han
fOrtalte, at der havde været indbrud på hans hotel, og at
klokken og forskellige andre effekter derved var blevet stjå-

let.

Indholdet af dette brev blev hurtig kendt på hele

Regensen , og til sidst blev det klæbet ind i protekollen.
Der Opstod en vild og langvarig diskussion om klokkens
skæbne. Nogle troede, at dette kostelige-stykke var gået tabt
for altid, andre at den nok ville vende hjem sammen med P,
og atter andre fremførte forskellige usandsynlige teorier om
klokkens opholdssted, men ingen mistænkte nogensinde mig for
at være i besidelse af den.
Først på generalforsamlingen, efter at jeg var gået af
som klokker, trådte jeg frem med klokken og afleverede under
stor applaus denne til den nyvalgte klokker Niels Willumsen.
Efterårsklokker 1978
Niels Kristian Steensberg

Klokkeren og anarkisten og æresdoktoren Carl Heinrich Pedersen

"P"

(der foregav at

have fjernet klokken
6
Oprydningshold efter indflytterfesten

til Hongkong) med
klokken

Forårsklokkeratet 1979
Det lå ligesom i luften. Alle på Gården vidste det, ingen ønskede
det anerledes, alternativer gaves ikke. Willumsen skulle være
klokker!
Selve valgforhandlingerne bar derfor da også præg af ren formalisme og forudsigelighed; det var således blot alles inderlige
og hede forhåbninger som indfriedes hin frost- og stjerneklare
februaraften på Regensens Store Sal, da en enig generalforsamling slog fast, at Regensen atter skulle gå et forår i møde
med Conventet som klokkerforening - den bedste garanti for et
løssluppent og særpræget forårssemester.
Måske ville det her være på sin plads at nævne, at brugsmandsposten gik til Tilias harmonikaspillende Asbjørn Strøm, P-mandsposten til hoffisten Peder Johannes Styelsgaard Augustus Christensen (senere siouxialisten af samme navn) i duumvirat med foreningsfællen A.Bruun-Schmidt samt endelig at Gamles sejge SolVeig Carlsen blev Gårdens Sportskvinde.
En stor overraSkelsede indtraf under Generalforsamlingen, idet
Regensklokken, som de fleste var overbeviste om var stjålet fra
en hotelbankbox i Manila på Philippinerne (En lang og speget
historie!), pludselig blev bragt til veje af den afgående klokker
N.C.Steensberg, som indrømmede, at han hele tiden havde haft
den gemt i sin snavsetøjskurv!
Det første klokkerarrangement blev en tøndeslagning (det var
just Fastelavn) med mange gode og værdifulde præmier lige fra
gavekort på besøg i Rundetårn til portrætter af Ayatollah Khomeini.
I erkendelsen af Regensens åbenhed for tidens strømninger, kunne
indflytterfesten simpelthen ikke henlægges til andet regi end
PUNK'en! En rigtig PUNK-fest er aldrig tidligere set på Gården.
75 personer, tilsyneladende lige ankommet fra grillbaren under
akkompagnement af Sigurds Kogeplade, samledes om den brutalt
smukke FOLKEVOGN som holdt parkeret midt i Store Sal! Borddækningen bestod af musefælder og fluesmækkere, vinen var grøn,
flygelet indpakket i sølvpapir og klokkeren havde grønt skæg.
Bagefter dans til det kendte discoteque "Tiger-disc".
Den #.marts fyldte Provst Bjerrum 70 år, men da provstefamilien
havde henlagt residensen til Skagen nøjedes regensianerne indtil
videre med at sende en opmærksomhed i form af blomster.
Henved 100 dukkede op til den store musikbaraften, hvor fire
musikanter, deriblandt Jens Folkesanger og Paul Banks, fremførte et righoldigt og varieret repertoire. I pausen vistes
filmen "Regensianerne hilser Jomfru Lind, Lindefrekosten 19h2"
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(dengang var Conventet naturligvis også klokkerforening!)
Medvirkende til det store publikum var måske også den omstændighed, at al øl var gratis! En tidligere regensianer var vendt
hjem fra New York for at blive doktorand her i København og
havde fået dispensation til at afholde sin doktorandfest her på
Regensen. Pris: Bajere til regensianerne!
Lige siden sidste års Lindefrokost havde Regensen ligget i
trælse og urimelige forhandlinger med Trinitatis Sogns Menighedsråd (TSM) som lod hånt om regensianernes hævdvundne privilegium angående beSættelse af Rundetårn under Lindefrokosten.
TSM havde endda engageret hele to sagførere, som i en henvendelse
til Provsten stillede flg. ultimative krav vedr.

tårnets benyt-

telse i forbindelse med Lindefrokosten A. Besøget skulle foretages inden kl. 15, dvs før frokosten overhovedet var startet.
B. At ingen regensianer under nogen omstændigheder måtte medbringe så meget som en enkelt lille diskret flaske bajersk øl. Desuden ville tårnet blive lukket kl.13! VP henvendte sig i ellevte
time til de benhårde og følelseskolde advokater, men alle hans
gode og snedige argumenter blev fejet af bordet: Regensianerne
skulle holde sig væk. Og hvad er en Lindefrokost uden dans på
toppen af Rundetårn. Ergo måtte regensianerne tage sagen i egen
hånd. Og hør blot: Ad forskellige kanaler lykkedes det regensianerne at fremskaffe et kopi af nøglen til Rundetårns Trinitatisindgang! Det var en tavs og sammenbidt flok viljestærke regensianere som efter Lindefrokosten listede forbi Rundetårns hovedindgang med det påsatte skilt med bemærkningen "Rundetårn er i
eftermiddag lukket på grund af reparation" (En lille hvid menighedsrådsløgn!). Videre ind i selve Trinitatis og efter først at
fejlagtigt at have låst døren til kirkens rengøringsmagasin op
lykkedes det at finde den hemmelige dør ind til tårnet. Derefter
kunne intet længere standse regensianerne, end ikke den noget
overrumplede inspektør Sørensen (som dog senere tildeltes et
beløb svarende til de i første omgang undgåede entreer samt en
flaske whisky). Atter havde regensianerne slået fast, at Lindefrokosten og Rundetårn hører sammen! Endnu i skrivende stund har
det åbenbart temmelig flove og slukørede TSM ikke henvendt sig
angående den omtalte begivenhed.
I øvrigt gik festen som den plejer: sjoflinger, smørrebrød, øl
og politiet. Provsten fik overrakt sin fødselsdagsgave fra regensianerne: en clubcykel som han straks indviede med en æresrunde
rundt om frokostbordet næsten uden slingren.
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Iøvrigt blev begivenhederne omkring Rundetårns indtagelse
omhyggeligt dækket af Berlingske Tidendes Virtus Schade som
lavede en artikel om Regensen til avisens Kr.Himmelfartsdagsudgave.

I denne artikel afsløredes det også hvem der havde stjå-_

let klokkerens klokke (som havde været stjålet i 2% måned!).
Denne oplysning var dog ikke klokkeren til megen nytte, da han
på det pågældende tidspunkt opholdt sig i Paris; men mange
stygge bandbuller udsendte klokkeren fra Notre Dame til de
nedrige hoffister. Kort efter hjemkomsten udveksledes klokken
mstik mod al hidtidig praksis- med en flaSke toldfri whisky.
En mild forårsaften havde Regensen besøg af digteren Benny
Andersen som læste op af sin store produktion og med en sjælden
set virtousitet behandlede regensflygelet lige så elegant, som
han gennem årene har behandlet krinkelkrogene i det danske sprog.
Dagen efter var VP på biblioteket for at låne"denne Andersens"
produktion!
Lindeballet var lovet at skulle blive noget særligt. Og det blev
det. 110 personer havde forud for festen tilmeldt sig og anført
hvilken kombination af menuer, alle udsøgte franske specialiteter,
de ønskede. Man havde valgfrihed ml. 4 forretter, 4 hovedretter
og 4 desserter. For blot at nævne et par stykker: vinbjergssnegle,
hjemmerøget ørred, fyldte perlehøns anrettet på anisblade og
kastaniecreme surprise. Millioner (jeg tror ikke jeg overdriver)
af nyudsprungne blomster prydede bordet takket være stnr velvilje
hos "Blomster ved Regensen". Midt under klokkerens præsentation
af kokke og tyende flåede en brutal og animeret regensianer
klokken ud af hænderne på den talende klokker; en uskik som
fortjener dadel og fordømmelse, og som forhåbentlig viser sig
som et beklageligt engangstilfælde! Klokketyveri må foregå ved
list og snedighed, ikke ved regulær voldsudøvelse.
Efter middagen dansedes til Lundtofte Big Bands 17-mand store
orkester. Aftenens clou var midnatsunderholdningen: Festfyrværkeri ved Tivolis kunstfyrværker, som efterlod et uforglemmeligt
indtryk hos alle. Om morgenen serverede provstefamilien morgenkaffe samt do. brød.

'

Det svagest besøgte klokkerarrangement fulgte kun få dage efter
Lindebalssuccesen: Fælles morgenbadning i badekælderen, hvortil
klokkeren generøst donerede shampoo. Dernæst morgenmad og bitter
i gården. Renhed er

åbenbart ikke regensianernes fornemste dyd,

thi kun ca. 5 personer deltog i renselsesprocessen!
Sommeren forløb fredeligt, kun få regensianere på gården samt
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en enlig cykel højt til vejrs i skorstenen (iøvrigt til stor moro
for gæstende turister).
Klokkeratets sidste arrangement var en sydamerikaaften, hvor
Regensens jungledoktor Finn Dansgaard fortalte om og Viste lysbilleder fra sit 1 1/2 års ophold i Perus jungle. Foredraget
suppleredes med tequila.
Konklusion: Conventet - den jubilerende forening (herom andetsteds i bladet)- borger for kvaliteten. Ve den forening som herefter tør påtage sig et klokkerat.

Se se det er Conventet.
CCCDR
Niels Willumsen
Forårsklokker 1979

Klokkeren holder den ganske sal i
ånde under PUNK-festen.

(Bemærk VW'en)

VP var ved at blive Kattedronning

Klokkerfereningen
januar 1979
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Konventet bliver 50.

Sammenlignet med "Gamles" alder er det jo småting, den er vel
rundt regnet tre gange så gammel, men alligevel: Der har været liv i
den baby, der i 1929 så lyset under en vanskelig
en ret urolig barndom,

sådan som det fremgår af

fødsel, og som havde
Prenters "Skabelses-

beretning". Det burde vel være ham,der skrev dette indlæg, men på den
anden side må jeg da erkende, at det var mig,der i porten opsatte en
indbydelse til stiftelsen af "Foreningen til vildfarne teologers frelse" eller noget i den stil. Bag dette lå den anskuelse, at teologer
som oftest var thide myrer",

som vi kaldte dem, der flittigt "bogede",

men ikke deltog i Regensens kammeratlige liv.
Det var min og flere andres opfattelse, at netop teologerne
måtte have en mission rettet mod de andre regensianere, at de kunne
tilføre regenslivet væsentlige værdier. I formuleringen lå naturligvis
at påvirkningen måtte blive gensidig, noget om, at de kunne reddes
fra en isolation, der let kunne fortsættes i præstegårde eller hvor
de nu kom hen.
Det var udtrykkeligt hensigten, at foreningen skulle bestå
både af teologer og andre,
regensliv.

så der kunne fremstå et alternativt festligt

I

,

Vanskelig blev situationen, da ovennævnte indbyder, vistnok
endda samme dag, blev optaget i "Pip"! Men efter forhandlinger med
"Pip" fik man dog startet den nye forening, der da skulle være upolitisk i regensiel forstand, men iøvrigt en vækkerforening. Snart så man
da også flere i Konventet samtidigt være i andre foreninger (Det var
jo da i overensstemmelse med formålet).
Foreningen skabte snart sine egne traditioner,

fælles morgen-

kaffe, nattevandringer på Langelinie m.m. Et par navne må jeg have lov
at nævne, Prenter og Fangel, jeg tror de kan stå som eksponenter for
denne tidlige periodes idealisme. Det var først og fremmest de to, der
følte, at de som teologer måtte ud af busken og deltage i regenslivet.
Jeg ved, at det skaffede dem personlige vanskeligheder, næsten kriser,
men jeg tror, at de som vi andre følte at de fik noget værdifuldt med
ud i tilværelsen "bagefter",
'Men der er visse foreteelser, der har deres egen indre logik I
Snart prøvede de andre foreninger at fiske valgstemmer ved at fri til
Konventets medlemmer. Og det varede ikke ret længe før Konventet lod
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sig friste til at deltage i regenspolitik. Og så måtte to-foreningsn
medlemmerne vælge, hvor de ville stå. Og nu gjorde Konventet sig stærkt
gældende. Allerede i 1951 fik den sin første klokker. I denne nye modus har foreningen levet,og levet vel. Det vil med al tydelighed fremgå af medlemslisten ned gennem de 50 år.
At Konventet nu har bestået i 50 år,

at det nu ved jubilæet

er indehaver af klokkeratet, og at det ønsker at hilse på os gamle,
kan nok få hjertet hos en af stifterne til at slå et par slag ekstra.

Hjertelig tillykke
Bernhard

Andersen
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Ialt 204 conventualere er registreret i CCDR's arkiver i perioden
1929-1979.De,der forlod foreningen
i utide,er ikke medregnet.CCDR modtager stadig gerne rettelser og
tilføjelser til listen og især
gerne oplysninger/adresser på de
med + mærkede.Endvidere formidler
vi gerne kontakt, så vidt det er
muligt.
Sept. 79 Ulla Overgaard Andersen.
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CONVENTETS SO-ÅRS JUBILÆUM.
Lørdag den 29. september afholdt foreningen CONVENTET sit 50-års jubilæum, naturligvis på Regensens Store Sal.

Et omfattende opsporingsar-

bejde var gået forud for at opspore conventualere helttilbage fra 1929
og op til idag,

ialt over 200

(se medlemslisten andetsteds i bladet).

I henved et par måneder forud havde alle sejl været sat for, og Conventskanonerne bragede utrætteligt de sidste over0phedede par døgn,
mens Conventets 6 kokke lavede mad over tre køkkener og med ikke mindre end tolv ovne.
Conventsfamilien,

Der var lagt op til en helt usædvanlig fest!
ialt 100 mand m/k, mødte 0p klokken nitten til vel-

komstdrink i Regensens bibliotek, hvor det var muligt at beskue en udstilling af gamle og nye fotografier fra Conventets og Regensens arkiver.

Da biblioteket var pakket indtil bristepunktet, formodedes det,

at alle nu måtte være dukket Op, og Kansleren bød velkommen, idet han
derefter beordrede hele selskabet ud i den bælgravende, kulsorte septembernat for at lade sig fotografere til et overordentligt opstillet
portræt i lighed med Lindefrokostbilledet.
Så til bords.

Festbordet var holdt 1 gule og røde flammende farver

ved hjælp af Regensvildvinens efterårsløv, og væggene var prydet med
utallige gamle Conventsplakater.
klokkere, Stig Lynghøj

(74-77)

Toastmasterne, Conventets to sidste

og Niels Willumsen

(76- ),indledte med

at præsentere de elleve nuværende conventualere,som alle fik hægtet en
kort og fyndig karakteristik på sig, og efter at chefkokken Jacques
von Westengaard havde præsenteret menuen + vinene, bød Conventets kansler, Jesper Nørregaard,velkommen.

Vel inde i den gravade laks var ti-

den inde til aftenens festtaler, alias Conventets stifter, Bernhard
Andersen

(29).

Bernhard berettede om den første tid i "foreningen til

vildfarne teologers frelse",

som foreningen oprindeligt kaldtes, med

fremtrædende navne såsom Regin Prenter, Fangel og Schlanbusch.
øvrigt Bernhard Andersens Jubilæumsindlæg her i bladet).
var Bitch Larsen (38-40),

(Se i-

Næste taler

som overrakte Kansleren skive nr.l af den

gamle Regenslind signeret af daværende provst Søren Holm.

Efter en

heftig diskussion startet af Simon Spies og Bendt Jensen om, hvorvidt
det hed "conventualer" eller "conventualia"

(forsamlingen enedes om

"conventual", hvilket bør tages ad notam), talte hhv. Robert Sachse
(38-41)

og Troels-Smith (37-40)

om deres fælles tid på Regensen.

Og

så var tiden inde til at optage et nyt medlem, nemlig teologen Birthe
Kjærgaard-Knudsen.

Efter behørig præsentation, og da ingen havde kva-

lificerede indvendiger,gik optagelsesplakaten til porten rundt og indsamlede samtlige gæsters underskrifter.

Foreningens ældste og dens
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indtil videre yngste medlem poserede derefter for fotografen under
stor applaus.
I mellemtiden havde 30-årgangen grublet længe og intenst over teksten
til en Conventsang, som var gået i glemmebogen engang i 50'erne. Langt
om længe blev de enige og havde fordelt afskrifter af Sachses gennemrettede manuskript.

Sangen "Conventus Collegium Domus Regiæ" blev af-

sunget under stort bifald,

især fra de nuværende conventualere, som

besluttede at genoptage den som slagsang!
Dernæst vistes en film fra Lindefrokosten 1979 optaget af Hans.Bjerrum
(76-).

Filmen lod mere end antyde, at Lindefrokosten stadig overlever

i bedste velgående og med den traditionelle nære kontakt med ordensmagten.
Hovedretten, Oksefilêt a la Regence,
ved 3 af Conventets

(og Regensensl)

ledsagedes af en musikalsk ironi
første piger, Lull Ross

(første

kvindelige regensianerl), Elisabeth Krarup og Lene Møller, alle primo
70'erne, som påpegede det barokke indskud i festindbydelsen:

"Du er

velkommen til at tage din kone med, hvadenten hun har en speciel tilknytning til Regensen eller blot er almindeligt interesseret".
af de tre beklagede, at de ikke havde nogen kone at tage med.

Hver
Der fik

vi nok den, hvaba?!
Apropos indbydelsen; den bar på forsiden Conventets ny bomærke: Hatten, Klokken og Kanonerne

(er afbilledet her i bladet)

og er tegnet af

Ulla Overgaard Andersen (76-).
Provst Bjerrum indskrænkede sig til at tale i eet minut, men indlagde
sig ikke desto mindre uforglemmelig hæder ved at betegne Conventet
"Gårdens bedste forening"1
Man sang "CCDR, CCDR CONVENTET",og taler fulgte af P. Høibjerg
og Simon Spies

(48-51) med konklusionen: Regenstiden - Nyd den!

(30-31)
'Kaj

Munks altid aktuelle "Mit navn er kuns Jensen" nærmest eksploderede ud
i salen, hvorefter 50-55 årgangene ved Bjørn Buchard-Larsen fremførte
Conventssangen "Vi er Conventet, vi har styrke, vi kan druk og eros
dyrke".
De tre ovennævnte tidlige Conventspiger høstede et stort og utrætteligt
bifald ved i kor at synge hele tolv med omhu udvalgte dødekantatevers
fra deres generation, alt imens de respektive ofre måtte stå og træde
frem til hobens nidstirrelse
under afsyngningen.
Desserten,

(og der blev ikke lagt fingre imelleml)

Skrap kost!

25 Rubinsteinkager,garneredes af VP's tale,

som indeholdt

en opfordring til at indtræde i Regensianersamfundet - for at gøre det
mere morsomt,

som han udtalte - og han lod en tilmeldingsliste gå.rundt,

hvorpå tegnede sig ikke mindre end ca. en snes nye medlemmer.
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Senere talte Sigvald Grøn om sin regenstid efterfulgt af Carl Lomholt,
som meget vittigt berettede om Kongens besøg til en slåbrokaften og om
majestætens hilsen på "Frederik".
Dengang skulle man iøvrigt nøjes
med en lS-watt pære i loftlampen og en 25-watter i læselampen.

Og så

måtte man da iøvrigt slet ikke have pigebesøg efter klokken 24.
Stemningen var nu ved at blive særdeles høj og løssluppen, og toastmaster Stig satte en brosten fra Regensgården til auktion..
Den ene ivrige byder overgik den anden, og snart var man oppe på hele
10,- kr.(!);

senere 50,

så 500, og det endte med at Spies gik af med

klenodiet for hele 1000,00 kr.!

(Senere glemte han dog at tage den med

sig, så vi har pænt lagt den på plads igen til brug ved 75-års jubilæet).

I

Derpå et andet af aftenens højdepunkter: Festfyrværkeri i gården ved
Tivoli's kunstfyrværker Hofmann-Barfoed; enestående smukt med teksten
For mange gamle conven-

"CONVENTET - 50" i flammende ildformationer.
tualere har det vel været deres livs oplevelse

(?l)

- men fyrværkeri

er et af det nuværende Convents specialer; vor kanoner Lars Chr. Larsen fandt på det,

fordi det er blevet så forbandet svært at skaffe

krudt til kanonerne.
Kaffen og cognacen (som der var rigeligt af)
gen Steenhard

(57-58)

sluttede middagen af. Jør-

sagde pæne ord til kokkene og tyendet.

Mange be-

nyttede lejligheden til at beskue de gamle Conventsprotokoller samt udstillingen i biblioteket.

Efter natmaden dansede nuværende og eks-con-

ventualere og kokke på Salen indtil klokken syv morgen, hvor en på alle måder succesrig fest modstridende ebbede ud.
Vi glæder os afsindigt til næste jubilæum.
tualere:

På gensyn!

Dette var ordene.

Specielt til gamle conven-
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Regensianersamfundet fylder 75 år den L6.oktober 1979.
I den anledning gives hermed et historisk tilbageblik over
Christian X's og Frederik IX's forhold til den kongelige Regens.
For ældre regensianere er de følgende erindringer af vedvarende
interesse. For de nuværende regensianere er repetitionen måske kun
sentimentale rapporter. Fremtidige regensianere vil måske påskønne,
at Regensen har bevaret muntre minder om kongerne i vor tid.
Samtidig hylder vi specielt Regensens grundlægger Chr. IV, fordi
regensianerne igennem mere end 550 år har betragtet sig som kongens
specielle studenter.
Chr X er den første danske konge,

som blev student,

og han er den

første konge, der har været gæst på Regensen som almindelig soldebror
adskillige gange. Også Frederik IX har besøgt Regensen,

i februar

1957.
Vor tidligere regensprovst professor Knud Fabricius, har i "Regensen" VI,7, dec. 1947, fortalt om nogle af Chr X's besøg fra 1919 og
til 1935, da Linden fyldte 150 år. Det var sidste gang Chr X besøgte
os.
Nedenfor er der fra"Regensens" 75-årige rapporter givet nogle uddrag,

tillige med et par mundtlige beretninger.

1870 den 26. september. Klokkerbogen noterer,

at tidligt om morg-

enen hejste flagmanden Regensens flag i anledning af kronprinsens
fødsel, den senere Ohr X. Flagmanden havde en ugestid forud fejlagtigt
hejst flaget.

"Men ak, hvor længe var vel Abraham i Paradisl"
(R II,l,maj 1911)

1879 ved Universitetets 400 års jubelfest deltog i kongens galataffel
på Christiansborg Regensens klokker, J. Bast,

som repræsentant for

samtlige kollegier.
Rundetårn har spillet en stor rolle i Regensens historie.

I provste-

kæden er Rundetårn, Regensen og Chr IV symbolsk ligestillet og sammen
kædet.
Ved et regensbal blev der under stor jubel frembåret et mandshøjt
Rundetårn med sløjfer under hvert vindue. Oveni var der blomster(R III,5-7,sept.-nov.1915)

buketter.
1885 i Provisorietiden (Estrup),

fik klokkeren K.Bjerre,

stud.theol,

en alvorlig irettesættelse af stipendiebestyrelsen, fordi han som
klokker havde vist en venstreforening rundt på Regensen. K.Bjerre var
klokker i,25

semestre i 1884-85,

og han sendte "næsen" retur:"Han.

kunde ikke erkende at have forset sig og protesterede af principeelle
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grunde og for regensianernes friheds skyld."
Provst J.L. Ussing var modstander af at tage "Sindelagshensyn",
dvs.

imod venstremænd,

og han lod skrivelsen med klokkerens svar gå

retur til stipendiebestyrelsen. Provsten har naturligvis taget K.
Bjerre i forsvar. Sagen blev derfor henlagt.
(R 111,

_
37, nov. 1933)

1884 ved lindegildet omtales påny den skærpede politiske strid i
anledning af et opslag fra klokkeren. Episoden omtales udførligt i
forbindelse med Regensens

nationalsang:

"Kong Christians Gård" om

Chr IV,

og om Kongens loyale studenter med kårde osv. "Således endte
C
H
w
_
.
denne storm l Gt glas and
(3 iV,l-2,Jan.,0kt. 1957)
1886 fremkom en ny radikal-politisk sag i anledning af, at regensianerne havde anskaffet deres eget flag. Man fastslog,

"at man jo

var Hans Majestæts loyale opposition. Derfor ville man flage på kongens og kronprinsens fødselsdage ligesom på grundlovsdagen."
1893. Flagsagen endte med alumnernes nederlag:"Regensianernes
eget flag fra 1886 måtte kun bruges i regensgården på regensielle
festdage og kun efter forudgående nærmere aftale med provsten."
(R IV,2 nov.ndeo. 1937)
1897. En maskeret Ohr IV besøger Regensen. Ved rusgildet den 30
okt. 1897 præsiderede "Atleten" med humor og værdighed og med kanonsalut og kongesang. Atleten var stud. theol Ditlef Nielsen. Han var
maskeret som Chr IV,

iført et kostume, lånt fra et teater. Han spillede

kongens rolle uden at overskride sømmelighedens grænse.
De indbudte fem professorer deltog slagfærdigt og vittigt i dialogerne. Det endte med,

at "Kongen" huldsaligt tog en orden fra sit

bryst,

dekorerede prof. Henrik Scharling og sagde:"Vor Nåde som til-

forn".

"Kongen" greb senere sit punoheglas og sang med dramatik ialt

syv vers af:

"1 gode gamle dage, da var jeg en anset mand, alle folk

var glade og sang "Fjerde Christian"
(R 11,2-5, 1911)
Se også "Da jeg var Klokker",

på opfordring 15 sider, 18 indlæg
(R V,

9, 1941)

1912 var statsminister I.C.Christensen gæst på Regensen. Regensen
havde altså forsonet Sig med venstremændene.
(R 11,2, 1912)
1919 den 10 maj fejredes 35o-året for kommunitetets oprettelse
den 25/9 1569. Kong Christian X var til stede.Det var første gang
en konge havde besøgt Regensen,

siden højsalig Chr IV's dage.
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"Ved dette besøg den 10/5 1919 oprettede Chr X det lindelegat
på 5000 kr 4% obligationer, hvis renter skulle bruges til en
kongefrokost under træet hvert år på dets fødselsdag. Under
den tyske besættelse 1940-45,

da prisniveauet lå så meget

højere end i 1919, forøgede Ohr X legatkapitalen betydeligt,
idet han samtidig betingede sig, at dette på grund af de særlige
da rådende forhold ikke måtte blive kendt i videre kredse på
Regensen."
(R VI,7 s5, dec. 1947,

citat fra

provsten)
Chr X's ekstra gave

(1941) blev derfor ikke kendt før kongens død

i 1947. Den blev derfor ikke retfærdigt omtalt i HRS Jön Olafssons
erindringer i 1975. Denne islandske alumne taler nedladende 0m "rentebeløbet på kgn 200 kr."

(Jvnf.

samme standardgavebeløbfra den spar-

sommelige Ohr X til Urkraftens kongeplakat den 20/2 1926)
(R 1975)
I Chr X's testamente var der yderligere afsat 5000 kr til fælles
regensielle arrangementer.
(R VI,9 s 12, dec. 1947)
Chr X holdt iøvrigt ved 1919-besøget en tale til de nærværende
islandske studenter (bl.a. Jön Olafsson), hv0ri han stillede i udsigt et snarligt besøg i Island.
(R VI,7 s 2, 1947)
1923 i marts sender Kaj Munk sin ærbødige 0g hemmelige HENVENDELSE
TIL KONGEN. Han henviser til Majestætens interesse og kærlighed til
Regensen og inviterer Majestæten med familie til en slåbrokaften,
"hvilken dag det måtte kunne passe Deres Majestæt

dog ikke lørdagen1“

Allerunderdanigst Kaj Munk.”
(Regensiana, ved Arnold Busck,s55)
Kaj Munk skriver,

at "hemmeligheden blev røbet,

og det hjemlige

regensielle samvær forpurret."
(Erindringer s.505ff)
Hvordan det gik til, blev først røbet af provst Fabricius i sin
tale den 12/10 1940 ved klokkeratets 75 årsdag:
"En dag blev jeg ringet op af en meget højtstående embedsmand
der fortalte mig, at Kaj Munk havde indbudt en endnu højerestående personlighed til at komme ind på Regensen til en slåbrokaften. Embedsmanden spurgte mig til råds i sin knibe.
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Regenssold 1925.
I baggrunden dr.

theol Thune Jacobsen

og dr. phil Ditlev Nielsen.

Kongeplakaten 1926,
ved Lundgren ("Urkraften")

24

Da jeg nu vidste, at vi skulle have den ære at se vedkommende
herinde få måneder senere til regensjubilæet (500 år den 1⁄7
1925),

så at regensianerne nok skulle træffe ham,

kedes jeg i min opfattelse af,

så bestyr-

at to så store mænd var for

meget til een aften. Hver af dem kunne magelig udfylde den for
sig alene."
Altså Majestæten og "stormogulen" hver for sig.
(R V,6,s 6, citat provsten.)
Kaj Munk udtaler nemlig om sit klokkerat (Sept. 1922
"Det at være klokker er omtrent ligeså meget som atvvære

Apr 1923):
-stormogu1,

om ikke mere."
Til sammenligning har provsten fortalt om Kaj Munks totale mangel
ved at overholde aftaler om møder og specielt klokkeslet.
(R V,6 S8,

april 1941)

1925 den 1⁄7 var Regensens 500 års jubilæum. Efter en pause på
fire år deltog Ohr X den 30/6 og den 1⁄7 i disse 2 dages festligheder. Kongen sagde bl.a.:"Mange store mænd er udgået fra Regensen
i tidernes løb til gavn og hæder for Danmark. Lad os håbe at Regensens
indsats af unge kræfter må fortsætte mange generationer frem i tiden.
- Regensen Level"
(R V,4,9,nov 1945 & R VI,7 juni 47)
1925 den 11/5 deltog Chr X i en slåbrokaften. Dagen efter sendte
kongen et statstelegram fra Sorgenfri Slot:"Min hjerteligste tak og
hilsen til dem alle.

Christian Re"

1926 den 20/2 1926 deltog Chr X påny i en slåbrokaften. Fra dette
besøg har jeg bevaret min kongeplakat, hvor jeg afbildede Chr IV med
billede af Rundetårn. Dette kongebesøg var højdepunktet i min regenstid. Besøget var typisk for disse kammeratlige sold, som begrundede
Chr X's enestående popularitet på Regensen.
Aftenen skulle foregå uden formaliteter,Der var ingen til at mod"
tage Kongen, som uden ledsagelse kom gennem Regensporten. Han fortsatte alene gennem gården op til festsalen og bankede på døren klokken
21.00. Alle regensianerne sad ved bordene i god tid fordi vi respek»
terede Kongens kendte præcision. Klokkeren råbte "Kom ind" og Kongen
blev ført til bordet, som var dækket til smørrebrød, øl og snaps.
Efter de sædvanlige mange snapsesange spurgte Kongenz" Hvem har tegnet
plakaten,som jeg så i porten?" Jeg blev beordret til at hente den,
hvorefter Kongen spurgte mig:"Har du en fyldepen?",hv0refter Kongen
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signerede plakaten og sagde:"Nu kan du sælge din pen for 100 kr og
plakaten for 200 kr." Kongen anså disse beløb for anselige størrelser
( i 1926).
Da Kongen rejste sig kl 1, ringede klokkeren efter en taxa . Kongen
forlod os igen uden ledsagelse og uden hensyn til "protokol" og specielle høfligheder. Derfor spørger jeg: Hvor i hele Verden findes tilsvarende forhold?
(R 111, 25, 5)
1927 var der påny kongebesøg. Ved punohesoldet optrådte den nystiftede forening "Bueskytterne" med jockeyhuer. Som symbol for deres
forening havde de lagt et præpareret vildsvineskind på bordet. Foreningen havde af VP fået en irettesættelse angående "Bueskytternes"
besøg på travbanen i Klampenborg. Her havde de deltaget i travspillet
og iøvrigt gjort sig fortjent til avisomtale, "Bueskytterne" viste
deres protest mod VP-irettesættelsen ved at bære jookeyhuerne til
soldet.
Kongen tog ved sin skåltale sine ved tidligere lejligheder tildelte
Regens-symboler frem. Han omtalte samtlige foreninger undtagen "Bueskytterne". Derpå fremstod een af dem og overrakte vihdsvineskindet
til Kongen, idet han proklamerede Kongen ti1"Ridder af den berømte
Vildsvine-Dille". Kongen morede sig over denne nye udmærkelse. Ved en
senere afholdt diplomat - modtagelse fortalte han at han var den eneste
officielle besidder af denne fornemme orden.
1929 den 19/10 var Regensianersamfundets 25-års jubilæum. Chr X
iførte sig alle sine Regens-ordner og -bånd. Kongen er nemlig æresmedlem af alle foreningerne og er udnævnt af Pip til bøhmisk adelsmand. En pipianer gik på bordet og overrakte Kongen et alligatorskind.
Kongen slyngede skindet op over sin ryg, greb sit glas og udbragte
en skål igen for Pip.
Kongen blev ved dette sold æresmedlem af Regensianersamfundet.
Kongen overrakte Dannebrogsmændenes hæderstegn til nattevagten Carstensen. Dennes polstrede stol fik H.M. Kong Chr X allernådigst overladt Kongens senere besøgçtil soldefest på den "Røde Gård".
(R III,52,2,1929 & R VI,7,2,1947)
(se også R IV,2,1,1937)
1935 Ved Regenslindens 150 års fødselsdag den 12/5 1935 hilste
Chr X på Jomfru Lind, som var iklædt hvide handsker fastgjort til
træet. På forsiden af Regensen 1947 findes det berømteste billede
af Kongen

ved denne lejlighed.
(R VI,7,1-5,dec 1947)
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1937 blev Nattevagt Carstensens "Kongestol" efter 29 års trofast
brug forladt af dens natlige besidder "Kong carstensen".
(R VI,2,1)
1940 den 12/10 1940 ved klokkeratets 75-årige beståen fremsendtes
et telegram til K0ngen:"Gamle og nuværende regensianere sender Deres
Majestæt en ærbødig hilsen,

et udtryk for den kærlighed og taknemmelig-

hed vi alle føler for Danmarks Konge." Kongen svarede-telegrafisk:'
Mindes mine gentagne besøg.Chri"Min hjerteligste tak. Med hilsen
stian ReX;"

(R V,6,2)

1957 besøger Kong Frederik IX Regensen. Klokker Selander refererer:
"Kongen modtog min invitation med megen glæde. Festen var
arrangeret som slåbrokaften med punohesold. Regensianerne
hyldede den kongelige gæst i tale og megen sang. Kong Frederiks første besøg på den røde gård har stået som en begivenhed,

der understreger Regensens historiske stilling som

Kongens Kollegium."
Klokkeren underholdt med et potpourri på flyglet.
(R VI,11,10,de0 1957)
Gunnar Lundgren

"Lidt sang i gården"

Regensens Sangforening›

Efter Lindefrokosten 1925

Lundgrens plakat
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Regensianersamfundets medlemmer 1979

Hr. læge Erik Agner

Hr. cand.jur.

Hr. professor

Classensgade 64

Esben Dreyer

N.F.Buchwald

2100

Ryesgade 112 A, 4.th.

Dalgas Boulevard 68

2100

2000

KøbenhaVn Ø

København Ø

København F.

Hr. afd. chef, cand. jur.

Hr. direktør

B.M.Andersen

Kai Bjørklund Bertelsen

Johs. V. Jensens Allé 44 I

Peter A. Bøggild

Hundesøvej 6

Gassehaven 110

2500

2820

2840

Valby

Gentofte

Hr. adm. direktør

Holte

Hr. folketingsformand

Hr. cand med. Niels Bie

Hr. Stig Lynghøj Nielsen

K.B.Andersen

H.C.Ørstedsvej SI;

Skovlyvænget 21

Urbansgade 2, IV sal

1879

2970

2100

København V

Hørsholm

København Ø

Hr. lrs. Stig Andersen

Hr. lrs. Søren Bjerre

Hr. advokat

Jyllingevej 221

Silkeborggade 34

Lars Christensen

2610

2100 København Ø

Hunderupvej 47

Rødovre

5000

Odense

Hr. lrs. H.Torp Andersen

Hr. overlæge

Hr. lrs. Hans Dirks

Østeraa 3

Erik Bredahl

Torvegade 5

9000

Dag Hammarskjölds Allé 3

7100

Ålborg

2100
Hr. politimester

Hr. sparekassedirektør

Poul Aunsholm

O. Blinkenberg-Nielsen

Troels Lundsvej 29

Kastanievej 14

2000

3000

København F

Vejle

København Ø

Helsingør

Hr. sekretær, cand.jur.

Hr. lektor, dr. med.

Ove Baggesen

Klaus Bro-Jørgensen

Carsten Feddersen

Mosevangen 27

Skodsborgvej 179

Munkehøj 2

3460

2850

2860

Birkerød

Nærum

Hr. læge

Søborg

Hr. direktør

Hr. lektor , mag.scient.

Hr. cand. polit.

Niels Stockholm Banke

Ole Brændstrup

Helge Fosgaard

Caroline Amalievej 12

Augustvej 16

2800

2730

Slotsvænget 23
3400 Hillerød

Lyngby

Herlev

28

Hr. advokat

Hr. direktør

Hr. Ole H. Christensen

Jürgen Birch

C.A.Busch-Petersen

Regensen

Kongevejen 151

Hestehaven 12

St. Kannikestræde 2

2840

2960

Holte

Rungsted Kyst

1169

København K

HR. cand. mag.

Hr. læge

Hr. læge

Otto Davidsen

Kurt Engelbrecht

Lenard Friedmann

Kløvervænget 22 A

Frederiksborgvej 185

Aabjergvej 12

5000

Odense C

4000

Roskilde

2720

Vanløse

Hr. eksp.sekr.,cand.jur.

Hr. læge

Poul E. Henriksen

William Hertz

Valbyholm 28

Frugthegnet 11

2500

Valby

2830

Virum

Hr. Carl Kähler

Hr. pastor

Hr. overlærer,cand.theol

Hostrupsvej ll, IIIth

J.F.Käszner

Heinrich Meyer

Slagelsesgade 5

Ida Tesdorpfsvej 14

2100

3050

1950

København V

København Ø

Humlebæk

Hr. fhv. fængselsinspektør

HR. pastor

HR. lektor

Ejner Nielsen

Sv.Aa. Nielsen

V. Olivarius

Rugvænget 19

4891

Toreby

Rådmand Steins Allé 22
København F

Lolland

2000

Hr. cand. jur.

HR. adjunkt

Hr. læge

Hans Rasmussen

Michael Rohde

Hans Rosenkvist

RaVnager 33

Teglværksvej 26

Torvegade 3

6600

2600

Vejen

Glostrup

3460

Birkerød

3000

Helsingør

Hr. kontorchef

HR. landsretssagfører

Hr. vicestatsadvokat

Alfred Johs. Skovgaard

Eduard Troelstrup

Bjørn Vesterbirk

Villavej 14

Søborg Hovedgade 119

Buen 15

3700 Rønne

2860

Hr. direktør

Hr. øjenlæge, dr. med.

HR. overlæge

Victor Villner

Carl Erik Westerlund

Henning

Prinsesse Alexandrines Alle 20

Kongensgade 25

Skovvej 43

2920

Charlottenlund

4800

Søborg

Nykøbing F.

2000

København F

Aastrup

4230 Slagelse

29

Hr. advokat

Hr. cand. polit.

Hr. viceretsformand

Hans 0. Frimodt-Møller

Niels Hoff

Jørgen Høyrup

Kongeledet 9

Ellesøpark 39

Ellinorsvej 15

2920

2950

2920

Charlottenlund

Vedbæk

Charlottenlund

Hr. Niels Frederiksen

Hr. adv. Mogens Holm

Hr. redaktør

Kulsviervej 52

Bregnerødvej ll

John Idorn

2800

3460

Bukkeballevej 69

Lyngby

Birkerød

2960

Rungsted Kyst

Hr. pastor

Hr. advokat

Hr. civ. ing.

Thorkild Grossbøl

Poul Hedegaard Holm

Gustav Jacobsen

Kronprinsesse Sofiesvej

H.C.Andersens Boulevard

Brødhøj 4

nr. 23, II sal
2000 Kbhvn. F

nr. 45

2820

Gentofte

1533 Kbhvn. V

Hr. læge Erik Gudiksen

Hr. cand. polit.

Hr. læge

Moltkesvej 49, I sal

Esben Holstein
Ringgade 36

Max Jacobsen

2000

København F

6400

Sønderborg

Ravnsbakkevej 31
3300

Frederiksværk

Hr. lektor can. mag.

Hr. professor

Hr. advokat

R.L.Horneby

Niels Kingo Jacobsen

Arne Hansen

ESkeager 12

Kailstruplund 45

Vallerødgade 25

2860

3460

'2960

SøbOrg

Birkerød

Rungsted Kyst

Hr. direktør, cand. jur.

Hr. lektor

Henrik Jespersen

Arne Helman

John Johnsen

Kleinsgade 6, 4 sal

Carinaparken 32

Birkevej 40

1976

3460

3460

København V

Birkerød

Hr. lektor

Birkerød

Hr. læge Frode Henriksen

Hr. ing. K. Høst-Madsen

Hr. læge Henry Kildsig

Vitus Berings Plads 1

Ellekrattet 8

Vølundsvej 55

8700

2950

7500

Horsens

Vedbæk

Holstebro

Hr. retsassessor

Fr. cand. mag.

Hr. rigsadvokat

Poul H. Kirkegaard

Elisabeth Kristiansson

Per Lindegaard

Frederiksborgvej 202
4000 Roskilde

Solrødvej 32

Fyrresvinget 18

2700 Brønshøj

2840

Holte

30

Hr. ambassadør, dr. phil.

Hanne Dreyer

Hr. civilingeniør

A. Rosenstand Hansen

Ryesgade 112 A

Johs Rovsing

Enighedsvej 6 C

2100

Vedstedvej 5

2900

København Ø

2610

Hellerup

Rødovre

Hr. landsretssagfører

Fru Lull Ross

Karmark Rønsted

Sofus Raaen

Classensgade 64

Borgmester Jensens Alle 22

Vesterbro 42

2100

2100

9000

Hr. landsretssagfører

København Ø

København Ø

Ålborg

Hr. landsretssagfører

Hr. vicepræsident

Tage Sand

Aage Scheibel

Tage Schelle

Henrikshave 43

Slotsgade 15

Almindingen 61

Hr. magister

2950

Vedbæk

3400

Hillerød

2860

Søborg

Hr. statsmeteorolog

Hr. Henning Skovgaard

Hr. politimester

Ingolf Sestoft

Kochsvej 8

Poul Stavnsstrup

Classensgade 54, IIIth
2100

1820

København V

Frederiksberg Alle 47, III
1820. København v

København Ø

Fru adjunkt

Hr. direktør

Hr. overlæge

Bodil Stenvang

Erik Stockmann

P. Stougaard-Andresen

Slotsvænget 23

Enrumdammen 6

Strandvejen 161

3400

2950

Hillerød

Vedbæk

6733

Hjerting

Hr. cand. jur.

Hr. fhv. minister

Henrik Teide

Knud Thestrup

Åmosebakken 3
2830 Virum

Rosenvængets Alle 10 III

Hr. landsretssagfører

Hr. overformynder

Hr. landsretssagfører

B. Thisted

Hans L. Thomsen

Jørn Thomsen

Hauser Plads 10 II

Godthåbsvej 111, III

Nørre Farimagsgade 3

1127

København K'

2000

København F

2100

1364

København Ø

København K

Hr. overkirurg

Hr. overlæge

Hans Tønnesen

Palle Taarnhøj

Nyhavn 8, II

Billesborgvej 31

1051

København K

4600

Køge

'

31

Hr. læge

Hr. advokat

Ib Kleiter

Niels 0. Kyed

Svend Gunnar Lundgren

Lægehuset

Ålgården

Enighedsvej 6

Rådhuspladsen

Dyreborgvej

4200

5600

Slagelse

Hr. civilingeniør

107

Hr. sognepræst

Gustav Johannesensvej 15

Johs.Langhoff

2000

Hvidkildevej 39
2400

Lyngby

Fåborg

Hr. Karsten Bo Knudsen
København F

2800

København NV

Hr. advokat

Hr. læge P.F.Lassen

Hr. overlæge, dr. med.

Søren Skov Knudsen

Herringløse pr.

Finn Lundvall

Kildeskovvej 41

3670

Skolevej 10

2820

VekSØ

Gentofte

2820

Hr. kontorchef

Hr. Helge Rud Larsen

Øjvind Knudsen

Ndr. Fasanvej 37 B, st.

Krøyersvej 9

2000

2930

København F

Klampenborg

Gentofte

Hr. redaktør
Lynge Lyngesen
Eggersvej 12
2900

Hellerup

Hr. socialdirektør

Hr. fuldmægtig

Hr. landsretssagfører

Jørgen Kock

Carl Erik Lautrup

R. Magtengaard

Møllegårdsvej 5

Jasminvej 3

8240

2500

Risskov

Valby

Hyldebakken 9
Brøndbyøster,
2650 Hvidovre

Hr. læge Thure Krarup

Hr. professor dr.phil.

Hr. eks. sekr.

Magdelonevej 23

Gerhard Nielsen

Erik Metz

2400

Lindevangsvej 9 B

Havetoften 45

København NV

8240

Risskov

2630

Tåstrup

Hr. advokat

Hr. Lars Thyge Nielsen

Hr. landsretssagfører

Kai Michelsen

Regensen

Niels Nørring

Bredgade 38

St. Kannikestræde 2

Annasvej 6

1260

1169

2840

København K

København K

Holte

3r.ådr.med.

Hr. professor

Hr. fhv. statsmeteorolog

logens Milfeldt

Niels Nielsen

Johs. Olsen

Prondhjemsgade ll

Strandvej 227 B

Gladsaxevej 10

2100

2920

2860

København Ø

Charlottenlund

Søborg

32

Hr. læge

Hr. lektor

Svend Mortensen

Niels Nielsen

Frederiksborgvej 58

Rudevang 64

4000

2840

Roskilde

Holte

Hr. landsretssagfører

Hr. Karl Nolsøe

Hr. læge

Poul Mynborg

Puggaardsgade 13, II

Rich. Olsen

Alsgade 31

1573

6400

København V

Sdr. Fasanvej 93
2500

Sønderborg

Valby

Hr. professor

Hr. læge

Hr. museumsdirektør

Ditlev Müller

Olaf Nørgaard

Jørgen Paulsen

Margrethevej 8 D

Skivevej 9

Langesvej 35

2900

7500

Hellerup

Holstebro

3400

Hillerød

Hr. byretsdommer

Hr. skolelæge

Hr. Vicedirektør

Børge Mølgaard

Wm. Nedergaard

Ole Nicolaisen

Hestehøjvej 157

Tværvej 2

Nordvad 18

5793

2960

Højby F.

Rungsted Kyst

2860

Søborg

Hr. fuldmægtig

Stud. scient.

Hr. professor dr. med.

Allan Pedersen

Ingelise Pedersen

Villy Posborg Petersen

Malte Bruunsvej l, IV th.

St. Kannikestræde 2

Vestervang 7 - 762

2000

København F

1169

København K

8000

Århus

Hr. sognepræst

Hr. Aksel Pretzmann

Hr. Bjarke Rasmussen

dr. theol. Regin Prenter

Gl. Jennumvej 8, 11th

Theseus Alle 4

Bjergvej l

8900

6252

Randers

2650

Hvidovre

Bedsted Lø

Hr. højesteretssagfører

Regensens klokker

Regensens læsestue

Ove Rasmussen

St. Kannikestræde 2

St. Kannikestræde 2

Frederiksholms Kanal 6

1169

1220

København K

1169

København K

København K

Regensens provst

Regensens viceprovst

Hr. kreditforeningsdirektç

St. Kannikestræde 2

St. Kannikestræde 2

Robert Riis

1169

København K

1169

København K

Skodsborgvej 140
2840

Holte

33

Hr. advokat

Hr. landsretssagfører.

Michael Dreyer

K. Vibe Christensen

Badstuestræde 18

Rødbyvej 88

1209

4900

København K

Nakskov

Hr. Peter Guldager

Hr. amanuensis, lic.theol.

Hr. dommer

Egedalgårdsvej 84

O. Hvidbjerg-Hansen

Axel Bye-Knudsen

8330

Dalsagervej 30

Skovbrynet 38

8250

2800

Beder

Egaa

Lyngby

Hr. cand.polit.

Hr. højskoleforstander

Hr. mag. art.

Steen Kristiansson
Solrødvej 32

Ebbe Lundgaard
Skælskør Folkehøjskole
Møllebakken 31

Chr. Kock

2700

Brønshøj

4230

Skælskør

Islands Brygge 11, IVth
2300

København S

Hr. Bjørn Buchardt Larsen

Hr. konsulent, cand.jur.

Galgebakken T. 5/20

Erik Ross Pedersen

2620

Charlottenlundsvej 22

Albertslund

2900

Hellerup

Hr. lic. theol

Hr. overlæge

Hr. kreditforeningsdirektør

Ove Nordby-Hansen

Tage Samsø-Jensen

Niels Rasmussen

Dalsagervej 30

Frederiksdahlsvej 186

Jungreensvej 17

8230

2830

2000

Egaa

Hr. præst

Virum

Hr. overlæge

H. Andreas Steffensen

Kjeld Tørning

Kongensvej 30

Stockholmsgade 53

2000

2100

København F

Hr. læge Lars Baumbak
Weysesgade 54
2100

København Ø

København Ø

København F
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Hr. læge

Hr. cand. jur.

John Wanstrup

Kurt Wallevik

Chr. Vedel

Centralsygehuset

Strandgade 46

Willemoesgade 46, Ith

Hr. overlæge

4200

1401

Slagelse

København K

2100

København Ø

Hr. amtsdirektør

Hr. dommer

Hr. hospitalsinspektør

Ernst Verwohlt

Paul Vestergaard

Erik Winterø

Strandengen 4

Amager Fælledvej HB, V

Bakken 7

4000

2300

Roskilde

København S

2600

Glostrup

Hr. udskrivningschef

Hr. generalsekretær

Hr. sekretær, cand.polit.

T. Vorstrup

Poul Østergaard

Finn Østrup

Uglevangen

Rolfsgade 43
8260

2830

Viby

Hr. Egoanansen
Carstensgade 91
6270

Tønder

15

Virum

Aggersborggade 9, IVth
2100

København Ø

Hr. højesteretssagfører

Hr. sognepræst

Thomas Christensen

Anton Christoffersen

Vimmelskaftet 47

Tullebølle

1161

København K

5953

Tranekær

Hr. direktør

Hr. cand.polit

Hr. dommer

Holger Colding-Jørgensen

Jørgen Dalhoff

Peter Dam

Kornbakken l7

Vestervang 49

Falkevej 6

2830

3450

Virum

Allerød

6760

Ribe

Hr. cand. polit

Fr. Ida Koch

Hr. residerende kapellan

Søren Hoff

Upsalagade 22, I

Peter Balslev-Clausen

Attemosevej 53

2100

2840

København Ø

2900

Holte

Hr. direktør A.C.Wiin-Nielsen
European Centre for Medium
Range Weather Forecasts.
Shirefield Park, Reading
Berkshire RG12 9AX

England.

Hr. generalkonsul
H.A.Djurhuus
Kgl. Dänisches Generalkonsulat
Heimhuderstr. 75
D-2000 Hamburg l3
Tyskland

Hr. sognepræst

Hr. landsretssagfører

Kaare Lindquist

M. Harbo Poulsen

Museumsgade 62

Danmarksgade 49

4930

9900

Maribo

Ahlmanns Allé 10

Frederikshavn

Hellerup

Hr. lektor
Knud Whitta Jørgensen
Skovvej, Storskoven
4330

Hvalsø
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Hr. Bernhard Andersen
Bakkedraget 11
3400 Hillerød

Hr. Ole Nygaard
Abildgaardsvej 96
2830 Virum

Nr. Henning Herlufsen
Frimodtsvej 3
2900 Hellerup

›Hr. Svend Brint-Nielsen
Boulevarden 16
9000 Ålborg

Hr. Hans Jakob Andersen
Fruestuevej 50
5700 Svendborg

P. Høiberg
Grejsdalen 2
5800 Nyborg

Hr. Olav Grue
Odinsvej 20
7600 Struer

Hr. Michael C. Blad
Vimmelskaftet 36 B, 1.
1161 København K

J. Troels-Smith
Grønnemose Alle 103
2860 Søborg

Hr. Karl Ruge
Erik Menvedsvej 24
8800 Viborg

Hr. Chr. Tobias Torp-Petersen
Weysesgade 34
2100 København

Hr. Jan Bibæk Larsen
Hestehavevej 2
Birsø, 4930 Maribo

Hr. Carl Lomholt
Fussingsvej 8 B
8700 Horsens

Hans J. Steenberg
Vimmelskaftet 36 B, st.
1161 København K

Hr. Magnus Madsen
Pilehøjvej 30
2750 Ballerup

Hr. Poul Balle-Petersen
Sølvgade 30, 3.
1307 København K

Fr. Lene Møller
Østerbrogade 104, 4.tv.
2100 København Ø

Hr. Erland Brun Hansen
Willemoesgade 63, 4.
2100 København Ø

Hr. Poul Ebbe Nielsen
Mindevej 24
2860 Søborg-

Hr. Erik Juhl
Kildevej 10
2840 Holte

Hr. Henrik Rudbeck
Hortensiavej 7
1857 København V

Hr. Erik Malberg
Fresiavej 12
3450 Allerød

F. Jørgensen
Hybenvej 25
4700 Næstved

Alle indmeldt i
september 1979
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Regensianersamfundets sommerudflugt til Rosenborg.
I vort selskab på 51 personer var der adskillige unge regensianerpar,

som forhøjede sangglæden ved festmiddagen i den hyggelige restau-

rant Kongens Have den 16.

juni 1979.

Vi nød kaffen i restauranthaven, hvorefter vi vandrede gennem haven.
Anlæggene i haven er omtrent som vist på en plan fra 1649. Man har
bevaret Damegangen og Kavalergangen med Heroulespavillonen,

som tid-

ligere var eet af Havens "lysthuse".
Vandringen gennem havens smukke blomsteranlæg var en fornøjelig
oplevelse af et broget københavnerliv på græsplænerne. I vor ungdom
måtte græsset ikke betrædes. Man vandrede adstadigt på gangene og
fulgte påbuddene lovlydigt.
af naturtilbedere,

I dag er byens parker om sommeren besat

som har flyttet deres strandvaner til byen til fri-

modig afklædning. Man medbringer frokostkurve med obligate bajere og
tæpper.
Ved slottets indgang blev dets historie fortalt os af vor gæst,
Elersianeren dr. phil H.D.Schepelern, som er overinspektør og slotsforvalter af "De Danske Kongers kronologiske Samling på Rosenborg."
Vi var taknemmelige for hans forklaringer ved besigtigelsen af slottets mange rum. Vi beundrede de enestående og uvurderlige skatte af
al slags kunst og specielt KRONJUVELERNE.
Kronjuvelerne findes nu i et nyt underjordisk skatkammer, vel
bevogtet: Christian IV's krone fra 1596,

Christian V's enevoldskrone

fra 1671, Dronning Sophie Magdalenes krone fra 1730. De to sidstnævnte anvendtes til salvingsfesterne, der som regel foregik i Frederiksborgs Slotskirke,

sidste gang for Christian VIII og Caroline

Amalie. Efter grundloven 1848 har ingen kongesalving fundet sted,
skønt de aldrig er blevet officielt afskaffet. Det forekommer eventyrligt, at alt på Rosenborg tilhører den regerende monark,

som f.X.

"låner" sine juveler til brug ved særligt fornemme selskaber. Efter
brugen sendes juvelerne godt bevogtet tilbage til slottets varetægt.
Slottet var oprindelig på to etager, men blev udvidet i flere omgange fra år 1613 b1.a. med 3.

etage. Christian IV har muligvis selv

været arkitekt for bygningerne, undtaget trappetårnet. Ifølge kongens
mange breve bestemte han selv, hvordan det indvendige skulle være.
Stueplanen er næsten uændret fra Christian IV's tid, men 2. etage
er ombygget. Christian IV og Kirsten Munk boede i stueetagen i to
store gavlværelser möv. Kongens lejlighed var på tre værelser:"Vinterstuen" indeholder en kamin med Chr IV navnetræk og årstallet 1615.
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"Skrivestuen", arbejdsværelset,

er i tårnværelset i naborummet.

I

"Sengekammeret" er et stukloft med navnet C 4.
I tårnets stueetage fandtes en badstue, hvis vægge_var flisebeklædt.

I gulvet var indbygget badekar,

varmning af vand.

og der var kedel til op-

I en tilbygning var kongens "hemmelighed" et toilet

med vandudskylning.
I den kongelige vinkælder findes endnu vinfade med rhinskvin fra
0. 1600. Ved festlige lejligheder kan denne vin i begrænset omfang
udskænkes.

(Vi syntes selv,

at vi var festlige-- men altså ikke

festlige nokll.
Den gamle konge Christian IV døde i 1648 på Rosenborg.
Hans efterfølger Frederik III modtog i audiens på Rosenborg fremmede gesandter. Een af disse omtaler kongens Rarietets-kabinet og
de kongelige pretiosa,

som endnu forøges i Rosenborgsamlingerne. En

lille del af disse blev fornylig sendt til en udstilling i Paris
med militærfly frem og tilbage.
Frederik III indrettede i tårnet "en farende stol", der var i
funktion i ca. 100 år.

I denne elevator kunne man fra dronningens

kammer i stueetagen "hisses op til de andre gemakker". Han indrettede
også det "marmorerede værelse", hvori Christian V i 1671 uddelte
dannebrogsordenen og elefantordenen. Fra den tid opbevaredes Rigets
Regalier på Rosenborg, Desuden findes i Riddersalen de kongelige
salvings-tronstole og de tre sølv-løver.
Frederik IV anvendte fortsat Rosenborgs festlokaler og lod i
1705-09 opsætte det pragtfulde loft i Riddersalen.

I 1720'erne

benyttede kongefamilien Rosenborg til beboelse under ombygningen
af Københavns Slot. Men herefter træder Rosenborg i baggrunden som
kongeligt slot.
Rosenborg var dog endnu engang i 1801 residens, men kun i nogle
få dage. Anledningen var den engelske flådes ankomst til Øresund.
Kongefamilien flyttede da fra Amalienborg til Rosenborg. Langfredag
den 5.

april 1801 holdtes på Rosenborg etatsråd ang. våbenstilstanden.

Derefter flyttede kongen for bestandig fra Rosenborg Slot.
Frederik VI lod i årene 1809-15 afholde årlige ordensfester i
Riddersalen. Men derefter ophørte også denne benyttelse af slottet
til kongefamilien.

"Urkraft"= Gunnar Lundgren
1924 - 1926
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Tidligere

Vándbygningsdirektør Eygil Hertz, der er født 1890,

fortæller

nedenfor om sin regenstid 1913_- 15.
Sunt pueri pueri,
pueri puerilia tractant.
Disse bevingede Ord rinder én i Hu, naar man ser tilbage paa
Ungdomsaarene, og man skammer sig lidt over de taabelige Streger,
.

der ind i mellem kom til Udførelse.

For mit Vedkommende er det 65 Aar siden jeg nød det Privilegium
at bo paa den gamle røde Gaard, saa det kan knibe med at huske og
stedfæste de enkelte Begivenheder.
Jeg blev Student i 1908 og tilbragte de første Aar i diverse
lejede Værelser, men havde det Held ret hurtigt at komme paa Hagemanns
Kollegium. Dette var nyt, raffineret indrettet med alle moderne Bekvemet monteret maskinværksted, Mørkekammer m.m. l Stueetagen
meligheder
indenfor Indgangen var der en stor, meget smagfuldt indrettet Dagligstue, der var saa eksclusiv, at jeg engang blev hængt ud i Ankeprotokollen,

fordi jeg havde formastet mig til,

iført min Tegnekittel, at

gå ned i den for at slaa et Ord efter i et Leksikon. Som paa Regensen
i længst svundne Dage, men paa den Tid enestaaende blandt Kollegier,
fik Alumnerne fuld Kost. Spisesalen var monteret med S-Mands Borde,
hvilket naturligvis resulterede i lige saa mange Kliker, der almindeligvis blev til livsvarige Venskaber. Alumnerne var først og fremmest
Polyteknikere, men alle Studiearter

bortset fra Jurister - var repræ-

saaledes ogsaa Musik og bildende Kunst. Man betalte for Opholdet, men kunde faa enten Værelset eller Kosten eller begge Dele som
Laan, indtil man magtede at tilbagebetale. I disse idealiserede Omsenteret,

givelser levede jeg til Efteraaret 1913, da jeg fik Regensen.
Min Indflytning skete sent paa Eftermiddagen, hvilket havde til
følge,

at der kun var et Værelse tilbage,

"Pigekammeret", VII Gang

31, Indgang fra Loftet paa Fløjen mod Kannikestræde. Værelset
der laa ud imod den lille Gaard bag Regensens Sydfløj med Udsigt til
alle Køkkenerne i denne, er senere ombygget til Toiletter. Denne af-

nr.

sides Beliggenhed er muligvis Grunden til at jeg undgik alle Ritualer
overfor Indflyttere. Det vil forstaas, at det var en skrap Overgang
fra det højst moderne til det mest gammeldags med Kakkelovn, Petroleumslampe og Toilet i Kælderen (daværende"Trekroner"). Gangene duftede af
idet man, naar Ovnen var gaaet ud, hentede Gløder i en
Ildskuffe hos andre Alumner. Denne Charme findes ikke mere; at "Tre-

Brænderøg,

kroner" er afløst af moderne Installationer kan ikke beklages.
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Næppe var jeg kommet indenfor og havde pakket de faa Ejendele ud,
før der lød en kraftig Banken paa Døren og ind traadte en slaabrokklædt ung Mand, der præsenterede sig som Thomas Bartholin Bang,
ønskede mig velkommen og foreslog, at vi skulde være Bus. Det overraskede mig, fordi Dusseriet paa den Tid ikke var saa almindeligt,
men Bang havde den Ambition at blive Dus med saa mange Regensianere
som muligt. Han boede paa VII Gang Nr. 28, et Værelse, som jeg efter
hans Fraflytning fra Regensen overtog. Bang, der var den typiske
Regensianer ,

og som blev Ven med langt de fleste af Regensianerne
fra Perioden 1912-15, fik desværre ikke noget langt Liv, idet han

allerede i 1920 faldt som Offer for den spanske Syge. Værelse Nr.51
havde tilknytning til VII Gang 27 - 30 og VIII Gang 11 - 13, alle
med fælles Køkken. Køkkener var yderst spartansk indrettede med smaa
aflaaselige Skabe til de enkelte Beboeres Beholdning af Fødevarer,
herunder ikke mindst Kaffe, som var en stor Forbrugsartikel. Det var
almindelig kendt, at Anker Moos's Skab (til Værelse Nr. 13) altid
var velforsynet med god Kaffe,

og dette var mange skamløse nok til
at benytte sig af. Jeg gjorde snart den Erfaring, at det m.H.t.
Brug af Køkkenet var mindre heldigt at bo paa Nr. 31, idet en Kedel
Vand sat over til Kaffe kunde være Timer om at komme i Kog, da de
nærmere boende benyttede Vandet, naar Kedlen fløjtede, og derefter
fyldte den paany. Endvidere var Porcelæn og Spisegrej udsat for at
blive "laant" af andre Beboere. Som en primitiv Beskyttelse blev
der ofte opsat en Beholder med Vand over Døren paa en saadan Maade
at den vippede, naar Døren blev aabnet og udgød Indholdet over den
indtrædende, - en Beskyttelse som dog kunde komme til at gaa ud over
Etagens egne Beboere.
Dette med at udnytte Vand som Forsvarsmiddel kom til at spille en
betydelig Rolle og udvidedes efterhaanden til at være et Angrebsmiddel eller Drillemiddel, hvilket gav en dengang kendt Regensianer
("Tovalt" alias senere oand.jur.

Thorvald Andreas Jørgensen) Anledning

til i Klokkerprotokollen at skrive:

"Tyngdeloven var dig til Baade,
Sal i Vaade". Nogen organiseret Sammenslutning
(Admiralitetet) blev det først 17' November 1914 som Led i en om-

derfor stander 2'

fattende Pennestrid.
Der boede en Historiker H. H. Jensen med en ubændig Skrivetrang.
Han havde i Juni 1914 rettet et skarpt Angreb paa en anden Alumne i
Anledning af at der fra dennes Værelse meget sent paa Aftenen var
udgaaet "dels artikulerede,

dels uartikulerede Skrig" skønt det var
Eksamenstid. Under den deraf opstaaede Skriftveksling i Klokkerprotokollen angreb han bl. a. 3' Sals Alumne Svend Kemp, hvilket
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affødte et Modindlæg fra sammen Sals beboer Ernst Gram. Bølgerne
gik højt, H. M. Jensentkarakteriserede 5' Sals Beboere som Barnerumper, Pattebørn og Konfirmandkoloni,
communiquéfra 5'

Sals'Admiralstab",

og det gav Anledning til et

som skarpt afviste Beskyldning-

erne, hvorhos der internt blev truffet Beslutning om et Særaffetogt.
.Det kom til Udførelse paa følgende Maade: H.M. Jensen var Studenterraadsformand, hvilket han var meget stolt af. Det udnyttedes ved
at han blev ringet op af en stud. polyt. (da jeg var den.eneste
polyt. paa Gangen blev det overladt mig), der foregav at være Medlem
af en Samling polytter, der Vilde Oprette et Polyteknikerraad og i
den Anledning vilde sætte Pris paa om Hr. Jensen vilde stille sin
store Erfaring paa dette Omraade til Raadighed for det lille Selskab,
der var samlet til Drøftelse paa Tesdorpfsvej Nr. 104. Jensen kunde
ikke staa for denne Smiger og lovede at komme omgaaende. Det blev
iagttaget, at han skyndsmt gik over paa sit Værelse, klædte sig om
og forsvandt ud af Gaarden. Derefter gik de sammensvorne i gang med
først og fremmest at skille Regensens Trækvogn ad og transportere
den op paa Jensens Værelse, hvor den blev samlet igen. Endvidere
blev Værelset udsmykket med Guirlander af Toiletpapir og der blev
fyldt noget Vand paa Petroleumslampen. Der var ogsaa noget med en
Bombe, men det husker jeg ikke nærmere om. Man afventede nu spændt
Jensens Hjemkomst, der skete ret sent. Han blev vred, endda meget
vred, men lod sig dog fotografere midt i den særprægede Udsmykning.
Han gik.derefter trods det sene Tidspunkt over til den elskelige
Provst Lassen og krævede Gerningsmændene relegeret og bad Provsten
besigtige Værelset, hvad han dog afslog, idet han, som han sagde,
nu havde faaet Beretningen. Det maa erkendes, at det var en grov
Spøg, som jeg skammer mig lidt over at have deltaget i. Affæren
affødte langvarige og til Tider en ret voldsom Diskussion i Klokkerprotokollen, men der skete i Realiteten intet videre, idet Sagen
døde hen op mod den tilstundende Jul. Nu maa man ikke tro, at gale
Streger som de ovenfor nævnte var almindelig forekommende. Normalt
blev der arbejdet flittigt,
ikke blev gennemført,

og det var undtagelsesvis at Studier

og de fleste Alumner opnaaede senere gode

Stillinger i Samfundet.
Admiralitetet bestod af følgende:

Thomas Bartholin Bang (VII 28),

Ernst Gram (VIII 12), Viggo Jørgensen(VIII ll),
Anker Moos (VIII 15),

Svend Kemp(VII Bo),

og undertegnede (VII Bl). Mellem disse 6 blev

Venskabet selvsagt livsvarigt,

og de herboende kom sammen indtil de

og jeg sidder tilbage som eneste overlevende af det i
1914 oprettede Admiralitet. Admiralitetet var en imposant Benævnelse
faldt bort,
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hvilket jeg fik Bevis paa ved min første Ansættelse (i Esbjerg) hvor
Chefen var Adelig. Viggo Jørgensen sendte mig et Brev, der i Mangel
af min privat Adresse, var sendt til Kontoret. Efter mit Navn var
tilføjet M af III A, hvad der gav Anledning til,atChefen kaldte mig
op for at faa klarlagt, om det var en engelsk Orden, jeg var hædret
med!
_
I
Regensopholdet staar for en gammel Regensianer i et ganske særligt
Lys, og de gode Minder vælder frem, naar man staar i den gamle Gaard,
dur er domineret af Linden,

"Kirkefløjen" og Rundetaarn med Billed-

gaade-Inskriptionen, som alle kunde udenad. Regensen har faaet en ny
Attraktion: der er kommet Piger paa Gaarden, - ikke som i gamle Dage
besøgende, men fastboende med kun Fornavn paa Dørskiltet. Det kunde
jeg saa levende have ønsket at opleve.
Jeg ønsker alt godt for den gamle Gaard og dens Beboere m/k, og
haaber at de vil forstaa at værdsætte den vidunderlige Gave Opholdet
paa Regensen er.
Eygil_Hertz

Lindefrokosten 1914
Møde i "Uglen"

RusgildePlakat

Reklame for forårsbal

Hovedpunkter fra regnskaberne for tiden l/9-78 - 31/8-79.
REGENSIANERSAMFUNDET
Ændtçgter:
l.

Kontingenter

kr

1.265,00

2.

Rente af fonds

kr.

10.400,00

3.

Rente af giro

kr

4.

Rente af bankbog

kr.

5.

Underskud

3,19
151,43

kr

5.139,16

kr.

16.958,78

kr.

16.958,78

kr.

0,00

1.542,00

Udgifter:
1

Annonce i revyprogram

kr.

301,00

2

Bladet

3

Generalforsamling

kr.

4.934,68

4.

Sommerudflugt

kr.

4.872,60

5

SV. Nielsens legat

6

Diverse

5.769,80

1.000,00
kr.

80,70

REGENSIANERSAMFUNDETS
Indtægter:
l.

Rente af fonds

kr.

2.

Rente af giro

kr.

3,00

3

Rente af bankbog

kr.

100,00

4.

Bidrag

kr

620,00

5

Underskud

kr

235,00

kr.

2.500,00

kr

2.500,00

Udgifter:
l.

Udbetalt legat

kr.

2.500,00

kr.

0,00

