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REGENSIANERSÅMFUNDET 98-99 ÅRGANG
Klolzlzerteretning, torår 2003
Jakob Clausen og Jens Hjortkjær
Med lienlnlilz på at atl'ljælpe Regensens ånclelige tortalti og stigende verdsliggørelse stilletle Jalzol)
Clausen og Jens Hjortlzjær i toråret 2003 op til valg til Regensens Klolzlzeremlaede. llzlze utlen de
store vanslzeliglletler og iltert-slørede laampl'landlinger, som hører sig regens-generaltorsamlinger
til, lylzlzecles (let Hjortlzjær-Clausen at vincle dette valg, tor clerved at gøre sig til l'lersleere over
Regensen tor toråret 2003, og såletles enclnu en gang at laringe Regenstoreningen SKRAP i
position som Regensens Klolzlzertorening. Om det Llervetl lylzleecles at atlijælpe Regensens ånclelige
tortalcl er dog tvivlsomt.
Under sloganet nTrommer De? ønsleecle Hjortlzjær-Clausen-lzlolzlzeratet at stille sig i de
lvetyclningers tjeneste, som er særegne Jror (let regensielle liv, og som gerne tører til talen om, at
en særlig slzulle have til liuse i Regensens mure. Regensens magisk-poetiske virlzeligtiecl,
som vi at tlutærdiglnezi ilzlze slzriver om, og som næppe lzunne sættes i begreber selvom man
gerne ville. Men som sileleert er Dem lJelzenrlt, clersom De har boet under Regensens slzæve tag,
liar lzryclset Regensgårclen i slåbrolz, llar llørt Ljørnegrottens rungencle elzsplosioner, l'lar sjotlet,
stormet og soltlet eller har svunget Slzræp som trofæ eller rov. En virlzeliglietl, (ler tager sig
alcleles uvirleelig mi, men som ilzlze clesto minåre, eller måslze netop (iertor, til starliglieti luliver
virlzelig tor nye regensianere. Valget at tema tor semestrets indtlyttertest taltlt såleties naturligt
på Surrealisme, livillzet på forunderlig selvtølgelig vis syntes at inlearnere Regensens naturlige
tilstand. Et utlsøgt liolct at inzltlyttere omtlannede untler udtolåelse at uLlu lereativitet Regensens
testsale til et tantasmagorislz tiurlumliej-univers, (ler satte en tryrletultit uvirlzelig stemning tor en
svimlende intltlyttertest. Enlzelte regensianere J[Aanclt man således intitagentle en hot-Clog oven på
veltlaelzlzetle lzlæziesleate trøjt llaevet over det øvrige selslzal), anclre måtte (linere på toiletter lJlantlt
leerge at gulerødcler eller teletonrør, på borde mecl tremmecle Vinleler og lJelelæth rnecl Lølgeplast
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eller i et sotainteriør med kattestel. Her og der tandt man tritstående døre, et akvarium med
lyserøde dukker, en buste med en trisksmurt torstenet sild eller en tløjlsbeklædt kasse, bvortra
en levende bånd serverede kolde drinks. Etterbånden som også attenens testligbeder blev sat i
alvorlig bevægelse, syntes dette uvirkelige scenarium i tiltagende grader at blive et med Regensens
naturlige virkelighed tor en storartet nat.
Præcis hvornår eller om denne uvirkelige virkelighed børte op er vanskeligt at sige, måske
at den grund, at dette ydmyge torsøg på en iscenesættelse slet ikke bavde sat den i gang.
Men ikke desto mindre ramte en vis umiddelbar virkeligbed Regensen, da semestrets tørste
siåbroktaler, Herbert Pundik, gæstede Regensen den april tor at *tale om den aktuelle situation
i Mellemøsten. Aktualiteten blev mere bogstavelig end klokkerne i deres tantasi kunne have
torestillet sig da Hr. Pundik inviteredes, ettersom U.S.Å. netop i de dage påbegyndte invasionen
at Irak. Hr. Pundik ankom tra Politikens redaktion og talte ud tra nyhederne om den aktuelle
situation, som da var omtrent 15 minutter gamle, svarende til atstanden mellem Rådhuspladsen
og Regensens bibliotek. Herfra udtoidede Hr. Pundik, med usædvanligt overblik og indsigt, en
analyse at situationens konsekvens og kompleksitet i torbold til så godt som alle dele at den
arabiske verden. Ikke uden en vis skepsis i tor-bold til om indsigten i denne kompleksitet i både
den reelle situation og i de kulturelle torskelle i den arabiske verden - var tilstrækkelig til at danne
grundlag tor den aktuelle invasion. 1 ,
1
Heretter dristede klokkerne. sig ;til at invitere tilosot og generalsekretær tor Dansk
Antroposotisk Selskab Oscar Bergman Hansen, der i et venligt svar viste sin velvilje, men straks
indrømmede ikke at mestre iangpiberygning.
Hr. Bergman Hansen mente således, at det kunne blive nødvendigt at tordele en Slâbrok på
to attener; den tørste bvor Hr. Bergman Hansen skulle modtage instruktion i langpiberygning
og en tøigende bvor Hr. Borgman Hansen skulle ryge langpibe og på samme tid give en tilosotisk
kritik at menneskerettighederne. Men da Hr. Bergman Hansen er bosat i Årbus blev resultatet,
at kun sidste aideling blev realiseret, til en vis tortrydelse tor tlere tremmødte regensianere, der i
modsatte sig den tilosotiske spekulations omvending at begreber med et pragmatisk-juridisk
indbold. Udtaldet blev en mere omtangsrig diskussion, der igen lagde sig op at semestret
generelle tema.
i
i
, n
Årets Lindetrokost blev atviklet i vanlig våd stil. Årets Lindetaler, nuværende Admiral og
Klokker Anders Rasmussen, talte smukt og myndigt om kærlighedens pligt og menneskelig
illusion. Man kunne desuden iagttage, at en ellers atviklet tradition tor at danne kæde af
regensianere over Købmagergade under Storm at Rundetårn, i år blev genoptaget. En nyere
tradition tor at genoplive den normalvist eksploderede og druknede Lindetrokost, tortsattes i år
i torm at testliglieder, tørst i kasernens nye og tormidable badeballer, og senere med bot-dogs,
dans og øl til ud på de mindre timer, i Regensens Lille Sal. Til stor skændsel tor både en god
Lindetrokost og Regensen i øvrigt, raserede en ubuden gæst i nattens løb Regensens bibliotek med
maling. Bibliotekaren udtalte med toragt og såret mine: Lortemennesker! Det skændige bærværk
torblev uopklaret.
I årets øvrige løb tandt som vanligt alskens regensielle møder sted, og der diskuteredes
alskens verdsligbeder trem og lidt tilbage og så trem igen. Emnernes nærmere indbold tortaber
sig tor de emeriterede klokkeres erindring i skrivende stund, men angik muligvis noget med en
ny kopimaskine eller nye låse på Regensens gamle døre. Derudover blev den tortsatte renovering
at Regensen taget op til debat, men da vor Provst det gjort torståeligt, at rørværk i Regensens
4

REGENSIÅNERSAMFUNDET 98199 ÅRGANG
undergrund er i hegyndende opløsning til alarmerende synketare tor Regensen, samledes alle
diskussioner i et hål) om, at nogen vi] se med harmhjertighed på Regensens fremtid, og støtte en
renovering at disse tor Regensen livsnødvendige tunktioner.
Regensens Lindehal trak, som det sig hør og hør, fulde og festlige huse. Årets Lindekantate
kød på en lettere transformation, idet man hørte en elektrisk torstærket version at [Smukke
lille Genho' udsat tor elguitar, eLpiano og solist Kristotter Pedersens utorglemmeligt klynkende
mikrotontøring. Lindehallets klokkertale herørte regensmetatoren 4Tankens Slot' og spurgte
tvivlrådigt og i længere vendinger, om Regensen kan smykke sig at at være et usædvanligt sted,
hvor tanker og testligheder er vævet ind i hinanden. Dette blev imidlertid spontant afkræftet
at salen, der på dette tremskredne tidspunkt at attenen foretrak test trem tor tanker. Ballets
midnatsgæst Nikolaj Nørlund sang melankolske sange til lige dele begejstring og utålmodighed,
og tormåede i nærmest uhemærkethed at omforme omkvædet til sangen [Indre By' til det
eksistentielle spørgsmål “Spørger jeg hvortor/l Er du nu midnatsgæst?".
Et internt regensorkester spillede op til hallets nat i Regensgården, men kvaliteten herat hlev
hurtigt fundet tor nedslående. Heldigvis hlev denne undskyldning tor et orkester hurtigt afløst at
et rigtigt orkester, som tørte de dansende rundt i sommernatten, lige indtil de måtte sætte sig igen.
De. morgenen gryede Regensen endnu engang hesøg at et uhudent klientel, der denne gang
aktiverede Regensens hrandalarm. Dennejinstallation har to egenskaber, nemlig at den udsender
en ualmindeligrhøj lyd, samt at den ikkeiizan slukkes igen. I timerne der gik indtil en elektriker
nåede trem, udspillede der sig således et surreelt scenarium i Regensens Gård, der overgik hvad'
surreelle tantasier kunne iscenesættegEra Regensens gange kom slåhrokklædte regensianere, da
ophold inden døre var umuligt, og satt sig apatisk til rette. Stedvistitortsatte Lindehaiiet sorriê'orn
intet var hændt. I den øvre ende at Regensgården udhrød spontant en todhotdkampmeliem
smokingklædte mænd. Pården oplyste haiustrade, hævet over den pludselige sportsarena, tremtørte
en omtåget regensianer i' kjole ,og hvidt,iassisteretat en halktædt kvinde og en højt hævet hakke
med glas, hvad der skulle vise sig at være en privat version atinytårsklassikeren haiirtemsårstødseisdagen. Mange glas gik taht ved den lejlighed. Med denne torestiiiing, akkompagneret til
tonerne at dansEmusik og hrandalarm, markeredes således Regensens selvhestaltede kulmination
:
på semesterets tema.
Mod sommerens atslutning tor-talte Kirsten Rask, Jiortatter-imde til den nyligt udkomne hog om
Rasmus Rask, om denne torhløttende og oversete sprogtorsker, som kortlagde den indoeuropæiske
sprogstamme og med det grundlagde den moderne sammenlignende Sprogvidenskah; Kirsten Rask
herettede hjerteligt om Rasmus Rasks tomnderlige liv og lange rejser, og herørte naturligvis Rasks
lange liv på Regensen, og dersom to århundreder ikke adskilte den ene tra den anden Rask, ville
man måske fatte mistanke om, at der var tale om en forelskelse. Endelig gæstede tortatter og jurist
Ulrich HorstePetersen Regensen ved endnu en Slåhrok, der dog snarere tog sig ud som en samtale
mellem Hr. Horst-Petersen og det ringe antal Jr'remmødte regensianere. Ulrich Horst-Petersen
læste op at egne tekster og disse dannede atsæt for en inspirerende og åndrig samtale om kunst,
historie og hevidsthed i torhoid til den kulturelle udvikling i Danmark siden krigen. Som tor at
tuidende en ikke-eksisterende rød tråd, inviterede Klokkerne atsluttende Regensen på Tangohal
i Store Sal. Til denne lejlighed instruerede Hr. og Fru. Velazques i den argentinske tangos
hemmelige trin, hvoretter natten var åhen Jror tango og rødvin og hvad deraf tølger.
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Vi, (ler leen ' Regensen indefra, lean uligt J[lorestille os Gårtle (len :let ur, som (le l'leste at
A 7 - I ets, sy -A
- lerislee lzlang, o te irriteres på for det evne til at
om, va
et. gs
udengårzls -. I et lelassislee laillecle at lzirlzetløjen
un tulclenclt metl (len s ive som modvægt t Run = 3 ns l)laclgulcl og røcle l'ljerte. Og (log er
(len nuværemle Regens ilzlze tra Jrørste tærtl uclstyre med sit tårnur - som (let otte lzaltles, slzønt
lavist-ur egentlig er mere rammencle. Årets juliilar lzommer tørst ind i regensliistorien i 1 780.
En clato tor ibrugtagningen laentles ilzlze umiddelbart; og det er egentlig ganslze lzencletegnencle
tor jubilæets genstand, at den rummer flere modsætninger. De to lzloleleer er opliængt i uret på
et tidspunlet, l'lVOl' regenslivet var uncler stor forandring, og cleres egen rolle i (let tildels under
atvilzling. Og når de en sjæltlen gang tråclte i laaraleter, var både anledningen og tølgerne
Aramatislze.
GenopLygningen, "deleanværelserne" og' Høegh-Guldbergs ur
Genoplzygningen at Regensen etter Københavns brand i 1728 gila pga. ølzonomisl: lærise lzun
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langsomt, men var atsluttet i 1 749, livor den gamle lzirlzetløj, der trods alt bavde tungeret siden
branden, lzunne erstattes med den nuværende. Dog ralzte pengene ilzlze til at torbøie det, der bavde
overlevet branden, nemlig 3.-44. gang, der endnu stod med 1600-tallets to etager. På denne tid
sleulle leommunitetsstudenter stadig mødes til lelosterøvelser: latinsk delelamation, prædileeøvelser
og de egentlige disputereøvelser, bvor man "til øvelse i veltalenbed og til torstandens skærpelse"
på latin disputerede mand mod mand tor og imod alslzens lærde emner. Det toregile bovedsagelig
i regensleirleen under ledelse at provsten og elleve "deleaner" - ældre leommunitetsstudenter. Man
byggede i 1 777-79 særlige eneværelser tor deleanerne i det nye tredje stoleværle på 3.-43. gang.
Ved samme ombygning sleænleede statsminister Høegb-Guldberg Regensen uret med tilhørende
levarterlelolelze. Værlzet er tærdiggjort at tårnurmager, trimester Micbell Petter Beclz i indvielsesåret 1 780.
Forgængerne og' lzlolzlzens brug
Timelzlolzlzen er nemlig ældre end som så! Før Københavns brand bavde regenslzirlzen endda
et lzlolzlzetårn, men da lzirlzetløjen genoptørtes, blev den blot torsynet med en slags tagrytter
(atbildninger lzendes ilzlze) til lzlolzleen i den ene ende. Ringning Jroregilz med et reb Jtara gården,
og bavde i 1 Too-tallets spartanslee og lzontrollerede Regens tre Jrormål: at lealde alumnerne til
onsdags- og tredagsgudstjeneste samt daglig troprædilzen og attensang i regenslzirlzen, bvillzet
var obligatorisk; at lealde til disputereøvelser; og at samle regensianerne, når der sleulle bæres lig.
Den nuværende timelzlolzlee stammer Jtra 1 763, og blev indbygger i det nye ur. På det tidspunlet,
bvor det var JEærdigbygget og leunne tages i brug, var lzlosterøvelserne dog for nedadgående, idet
den nye tundats at 1 777 bavde atslzattet de analzronistislze disputereøvelser. På denne tid var
deltagelsestvangen ved andagter også lempet noget i pralesis. Desuden overgile ligbæringen i 1 791
til et ligbærerlav. Men timelzlolzleen var stadig torsynet med et reb, bvormed portneren JEra gården
lzunne lzalde til samling, bvilleet tølger i lzølvandet på den translze revolution.
Ludvig XVI og postbustejden
Sleønt det tølgende bandler om timelzlolzlzen, der altså ilzlee bar jubilæum, er det dog en væsentlig
del at regensurets historie. 1 det tredelige 1 :ZOO-tal var bæren upopulær i samtundet, da udgifterne
til den tra oplysningsliold sås som unyttige tor tremsleridtet, og da dens tyslze lzommandosprog
tra nationalt bold sås som illoyalt over Jror staten. Der bavde tlere gange været båndgemæng og
gadekampe mellem otticerer og borgere (inlzlusive studenter). Omlzring den translze revolution
blev JEollzestemningen endnu mere tilspidset. 2. tebruar 1793 nåede nylieden om Ludvig
XVI's benrettelse til Købenbavn. I den oprømte mængde børn en student til at sleubbe til en
løjtnant ved Løvstræde. Han trale blanle, men studenterne rev leården tra bam og lenælelzede den!
Follzemængden tog studenternes parti, og løjtnanten måtte søge tilflugt i Købmagergades postbus.
Mens tililende politi pryglede studenterne, løb rygtet til Regensen, bvor udefra leommende
studenter greb til at bruge lzlolzlzen som stormlzlolelze - regensianerne styrtede ud at værelserne og
til postbuset. Holmens matroser, der havde et venslzabeligt torbold til regensianerne (mange bavde
tået busly i Nyboder etter branden i 1 728) 120111 nu til og gav politiet prygl! Nu måtte bærens
lzavaleri sættes ind mod opløbet. Imens løb en gruppe studenter til Christiansborg, l'1vor de
toretræde tor lzronprinsen, der lovede at undersøge attæren. Etter at tolleemængden var spredt,
launne studenterstandens tab opgøres til én død at lzvæstelser og tre sårede.
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15 års levarterslag
Kronprinsregent Frederilz nedsatte en undersøgelsesleommission. Da man ilzlae havde interesse
i at stratte otticeren, de tleste indhlandede studenter også lzun en alvorlig irettesættelse. Dog
måtte leongen hetale, at den lzlolzlze, der havde været en medvirkende årsag til posthusteiden, shulle
horttjernes. Provst Gamhorg torsøgte at nøjes med at tjerne det reh, der gav mulighed tor ringning
tra gården, men etter en lzongelig irettesættelse måtte han indvilge i, at lzlolelzen hlev nedtaget og
anbragt på hans lott. I de næste 15 år måtte man nøjes med levarterslagene. Der var ilzlae længere
mulighed Jtor manuel ringning, men de sidste anledninger hertil torsvandt også i de tølgende år, da
de sidste lalosterøvelser hlev atsleattet i 1 795, og de sidste andagter på Salen uddøde omlzring år
1 800.
Først Køhenhavns homhardement ændrede på tilstanden, da Frue Kirlee, en at verdens
prægtigste harolzlzirlzer, brændende sanlc i grus sammen med universitetet. Latinerlzvarteret
havde nu ihlee længere dens timeslag at rette sig etter, og leronprinsen tillod i 1808 atter at lade
Regensens timelzlolzlze opsætte, Forud tor Regensens ZOO-års juhilæum i 1823 nsøgte den
senere statsminister Ove Malling tra universitetets direktion endog Frederik om, at man i den
rden mulig, tx ved
sal). Kongen svarede dog i et hrev
ilzlze ville omgøre sin beslutning!

æum hlev res
støhejernsvaerle at det tyslee tahrilzat Weule.
uldhers gamle urværle går imidlertid
endnu! Bertram Larsen, der var en ælzvilihrist på sit telt, leølote det gamle værle, renoverede det og
solgte det til haron Bille-Brahe-Selhy til Steensgård (nord Jior Fåborg), i hvis ur det går den dag i
dag.
Regensens nuværende urværle lean gå i otte dage, men lodderne trælzlzes dog op, ottest at
portnermedhiælper Martin Erichsen, et par gange om ugen. Og således tortsætter uret sin
tilværelse, hvor sonnnerattenernes mange lalolzheslag ud på de store timer ganslzc vist lean medtøre
nogen sulzlzen hlandt de i gården sig hyggende regensianere, men hvor et nyligt torslag om ad
melaanislz vej at hringe laloleleerne til natlig tavshed i lighed med rådhuslzlolzlzerne hlev nærmest
enstemmigt atvist. ..
Kilder:
Anonym: Grimme/t og nytfra Regensen. Lil-1t
Regensllistorfc af En forhenværende Årleiuar.
Køhcnhavn, 1911; hrev tra tårnurmager Frithiof'
Bertram Larsen til EQ. Hvidherg-Hansen 21/8
1967; Erichsen, Martin: pers. 120mm.; Fahricius,
Knud: Regensen gennem [undren/e Aar. København,
8

1923-25; Frausing, 1.5., tårnurmager: wwwiaar
nurnzagerenalle samt pers. komm; Hvidberg-Hansen,
FO.: Regensleirleen og Du Regensen mistede sin store
Male/ec i "Regensen", olztoher 1967; Reinhardt,
C.E.F.: Kommsztetet og Regentsen/ra deres stifte/se
[na/W vore Dage. Køhenhavn, l 862.
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Nelzrolog over Jolln Iolorn,
en personlig kommentar
At tittl. lzlolzlzer, Camilla Slølz

Jeg mødte tørste gang Jolin i forbindelse meet Hostrups 250 års jubilæum tor optørelsen at
GenlJoerne. jeg var lolevet lzlolzlzer i et tolzlolzlzepastorat, og vi ville naturligvis gerne loictrage til
dette sammen med Regensianersamtunclet, Waage Sancløe og ilzlze minclst Jolin Lim-n. For
Jotin tremstocl allerede veti et tørste møcte en utrolig entusiastislz og positiv person: Et laillecie jeg
liar at liam, som ilzlze ændredes på noget tidspunkt. Jolin tvivletle ilzlae et øjeblila på, at de døde
regensianere ville storme til Det Kongelige Teater tor at se genoptørslen i Baron Boltens gård.
Såclan gilz det nu ilzlze, publikum svigtede i omtang, men ilzlze i intensitet og begejstring over at se
de ctaværencle regensianere spille Gentmerne tor sig, venner og tamilie. Jolin ljlev vist nolz slzuttet
over, at cter ilzlze var mere oploalzning tra cle døde, lian udtrykte også Littertied over ilzlze at tå
anerkendelse tor sin indsats: En bitterhecl, som vi i bestyrelsen mente var licit urettaerctig, ettersom
vi i title og utitie roste llam tor lians inclsats som tormanzi. tor Regensianersamtunziet. Men til
trocls tor hans egen Litterheçi, genopstori han igen og igen til tortsat lzamp Jror opmærksomhed til
Regensen.
Baggrunclen tor optørslen var en leontlilzt, (ler var
opstået tør, mellem regensprovsten. Leit Grane,
og regensianersamtunclet. Dvs. Grane havde til
en generalforsamling angrebet samtunrlet liårclt
tor ilzlze at bidrage mere i ølzonomislz lienseencte
til renovering at Regensen. Leit Grane var en
dygtig Lutliertorslzer, men leenctte åbenbart ilzlze til
slzattetryleleet i (let cianslze samtunct, tor der var ilalze
nogen umiddelbar tormue liggende på lmncten at
(le døde regensianeres (traglzister. Typile tor jotm
er dog, at lian altså som tormantt tor samfundet
satte ovenstående genoptørsel i gang tor at slzatte
penge til Regenseir At det ilzlze gav noget overslzuti
overtiovectet er måslee årsagen til at Jolin ved
sin (løæti selv tionerede en del at sin tormue til
Regensen. Han brændte virlzelig tor Regensen.
Og llvortor gjorde llan så riet? Man slzal nole J[Jorstå
lians begejstring Jror stectet ud tra ctcn liistorie
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Camilla Sløk var med, da Regensianersamfundet i septemlwr 2005 besøgte Regensen
han selv tortalte om sin harndom. Som jeg huslzer hans tremstilling voksede han op i et indre
missionsle hjem, hvor devisen var, at man ilzlze slzulle tro at man var noget. Det man så at vide,
og der var ilzlze megen munterhed eller glæde i hans harndom. En sådan negativ harndom var nu
ilzlze hemærlzelsesværdig i hans tid. Mange hørn ilzlze den opmærksomhed eller interesse tra
deres forældre, som i dag er naturlig. At komme til Regensen var dertor tor John, som J[lor mange
andre regensianere tør ham, en stor og positiv, ja, livshelerættende begivenhed. Fundatsen var
dengang indrettet etter "lzvilzlee unge mænd at tattige lzår". At laomme til Regensen var dertor et
mildt leulturcholz, men et positivt et. Her de venner, tællessleah; de et månedligt legat og
levede højt på strå i torhold til deres studielaammerater, udengårdsijogene. Det liv og den glæde,
som hørte med til pludseligt at tøle, at man var noget i nogles øjne, er nolz årsagen til, at lyset i den
grad lzunne lorænde i alle årene etter hans, og de mange andre taknemmeliges regenstid på gården.
En pudsig historie i mit vensleah med john er, at jeg kendte en anden at hans gamle venner
Jtara Regensen, en gris, Liz Whitta-Jørgensen. Liz hlev gitt med en regensianer, som hoede der
samtidigt med john, nemlig Asger Whitta-Jørgensen, og de blev siden slzilt. Jeg fortalte john det
og hilste mange gange tra Liz. john tortalte, at Liz var sådan en smule kvinde, da de i sin tid hoede
på Regensen. Det leunne jeg lzun helerætte, da Liz havde vist mig lzassevis at sort-hvid testhilleder
JEra Regensen i 1950'erne, hvor de alle lyste unge og smulzlee i den halvmørlze helysning, navnlig
Liz var smulz. Han ville gerne møde hende igen. Det gjorde han så, og Liz og john blev leærester
etter ilzlze at have set hinanden i mere end 35 år! Så piger og drenge: også her minder john os om
livets positive sider: Det er muligt, at du ilzlee gårdens Jflotteste tyr, mens du hoede der, men det
er aldrig tor sent. Siden er det muligt at indhente lylzlaens tavntag.
Ved johns død er et stylzlze regenshistorie slut. En mand tra en generation at regensianere, som
tølte at tiden på Regensen forandrede hele deres liv. Hele deres selvoptattelse, deres livssyn
og deres J[dremtid som unge. Jeg tror ilzlze at særligt Inange regensianere 40 år etter har launnet
udtrylzlze en sådan glæde og varme ved tanleen om deres ungdom under lindetræet i Regensens
gård.
10
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”Mg/Æ Ø? 73mm

Troels Peter Roland, 7x2 7, tlagmand
På det seneste har tier i (len tærøslze presse været et orclslzitte om det tærøslee Hags oprindelse,
som har regensiel interesse, [la (let omhandler tlagets tilknytning til Gården. Det er almindeligt
lzendt, at tærøslee studenter i København i 1919 llar tormgivet (let Hag, som lariterne april
1940 gjorde til otticielt tærøslz Hag. I årtier så man otte Jens Oliver (også Olivur) Listergs
navn i torbintlelse mect tlaget. At særligt han blev treml'lævet, slzyltles, at han bragte Haget til
Færøerne, llvor lian liejste det i hjembygden Fámjin. Da han døde lzort tid etter, tilslzrev man som

Sådan serHaget ud i Zvrealale.
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en æresbevisning ham tlaget. Dog har også Janus Øssurson, Thomas Pauli Dahl og Joensen
hatt lod i tremstillingen, men hvem der lean siges at være hovedhrætterne (og dermed hvor ideen
er undtanget), vælzlzer debat, da J;laget jo er opstået inden tor mands - og dermed etterlzommernes
- minde.
I bogen Merlciä - Flaggsøgan at den tærøslee journalist og radiodirelztør Niels Iuel Arge har
denne etter eget udsagn samlet alt, hvad han "har leunnet tå at vide om Færøernes tlaghistorie
indtil 1948". Her berettes om Øssurson og Lisberg (min overs): "Nu satte de sig Jror at lave torslag
til et rigtigt tærøslz tlag i stedet tor vædder- og strandslzademærleerne [dvs -bannerne], som
hidtil havde været brugt. llens Olivurs og Th. Pauli Dahls værelse i Store Kongensgade toregile
drøttelser om, hvordan et tærøslz nationaltlag burde være i torm og Jrarver. Ninna Jacobsen Jrra
Torshavn, som var bosat nede [i Danmark] i de år, syede et bordtlag etter torslaget, og hun har
endnu [1980] dette bordtlag i torvaring. Nu begav man sig med dette torslag til en tlagtabrilz tor
at tå tremstillet et bordtlag til hver. . Jens Olivur gilz nu atter til Nordislz Fane- og Flagtabrilz
og dem til at lave sig et stort tlag. Janus Øssurson var med ham, da han hentede tlaget. De
begav sig til Emil Joensens værelse på Gården [Regensen], og stalz det ud at vinduet. Her vajede
merleiä Jrørste gang under åben himmel.W Videre hedder det: "Tim Pauli Dahl var en at de tre, som
Jriormede det tærøslze tlag. 1 hans og Jens Olivurs logi lalippede og tegnede de, til et torslag kunne
godkendes".
Emil Joensen og Janus Øssurson havde året tør på Regensen stittet det tærøslze
i København. I 25-års-testslerittet tor dette (19443) beretter Joensen derimod selv tølgende
(min overs): "Studentertlaget er det blevet lzaldt, Jrordi det var studenter, som var ophavsmænd
til Merlziö og slzabte det. Hovedmændene var stud. jur. Jens Oliver Lisberg og stud. theol. Janus
Øssurson. Vi havde otte snalzlzet om, at vi tæringer i stedet tor det gamle væddertlag burde tå os
et lzorstlag i lighed de andre nordislee Så en dag 120m Jens Lisberg og Janus Øssurson
ind på Regensen til mig i godt humør, nu sleulle der gøres noget tor alvor, og så gilz vi i gang med
at lave udlzast til Merlziä. Jeg satte mig ned og tegnede på hvid bund et rødt leors med blå leant
på begge sider. Hver laant var to J[Jerntedele at det røde. Dette mente vi alle var meget smulet.
Og da vi så gilz i gang med at undersøge det, viste det sig, at dette var den eneste mulighed tor
sammensætning at de tærøslae tarver. Alt andet var allerede i brug at de andre brodertolle. Så
begav vi os til Frederiksberggade til Nordisle Flag- og Fanetabrilz Jror at bestille et lille tlag. Da vi
så senere et større tlag op, bredte vi det ud at regensvinduet. Islændinge, som så det i gården,
var begejstrede ligesom vi, råbte hurra og ønskede tillylelee". Joensens tortælling er otte citeret i
litteraturen. Det siges endda, at rød og blå var de tarver, han som stud. theol. brugte til at strege
under med i Det gamle Testamente.
Slzønt alle er enige om, at Regensen er det tørste sted, "Merleiö" vajer, og endvidere at Lisberg
og Øssurson er initiativtagerne, er det dog en påtaldende dislerepans, at Joensen, regensianeren
blandt de tire, og hans bopæl har en central rolle i hans egen tortælling, mens han er halvvejs
slzrevet ud at historien hos Arge. Dette er med mellemrum årsag til læserbreve i de tærøslee
dagblade. Dog må det siges, at tanlcerne om tlagets udseende tydeligvis har været nogen tid
undervejs i torslzellige studenterhybler, hvilleet Joensens bemærkning om "de tærøslae tarver"
også tyder på - man var på forhånd enige om at bruge de samme tarver, som indgilz både i de
gamle bannere og i Norges (1821) og Islands (1915) Jr-lag, da disse var de nærmeste brodertollz.
Drøttelser er tænkeligt slzet på begge adresser, og at mødes på Regensen har været oplagt, da den
lå midtvejs mellem Store Kongensgade og Øssursons adresse i Rørholmsgade. Ioensens slzildring
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REGENSL›\NERSÅ\MFl 'NDE'I' 98-99 ARGÅNC.
er i øvrigt tørstel'iåncls, livillzet selvfølgelig
ilzlze er en garanti tor erináringens rigtighecl;
men at lian har været medvirkende JEra
begyndelsen, ses i hvert talcl at, at man vælger
l'ians regensværelse til "afsløringen" - slaønt
der altså lean være nogen tvist om, hvor og
at livem J;laget er uncltanget, var det Clog på
Regensen, det så dagens lys!
Farverne røzl, livicl og lalå lzalcles underticlen "ltilieclstarverne", (la nortlmænclene
og islændingene sandsynligvis l'iar slzelet til
(len translze trilzolore, (ler igen har dem fra
Holland, som antog (lem etter Neclerlanclenes
trilieclslzrig mod HalastJurgerne i 1572,
lala. tor at hædre sin iyrsteslægt Oranje:
oprindeligt orange-livid-lalå. Farverne er
også vandret til Rusland og Østeuropa.
Mange "studentertlag" fra 1800- og 1900tallet latter larver grænse op til hinanden
anderletles encl lzlassisle heraldilz toreslzriver, således også Mcrleiös rød og blå. Da (lette visuelt
bliver noget tungt, ændrede man i 1959 Hagets mørkeblå tarve til en azurblå. også (le t›lå stribers
lareclcle er blevet ændret til halvdelen ai: (len røde. Flaget tra Regensen, (ler nu hænger i leirleen i
Fámjin, er dog enclnu som Emil Joensen - måslze - tegnede (iet.
Killler:
Arge, Niels Juel: Mer/eiä -F/aggsogan.
Torstiavn, 1980
Hifi FøroySIea Kristi/;ga Ungmannafe/agiá I'Keypmannalzaun - 25 Åra Minnisrit. Kølaenliavn, 19443
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Regensens folde-uCI-mand er næsten Har.
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GÅRÆ ET ORBI - REGENSENS KLOKKERAT NUMMER 300
KLOKKEREERETNING
etteråret 2004
Troels Peter Roland, SIOUX, 7x27 - Lasse Sørensen, HOP, 7x28
Klokkeratets valgløtter, som hlev vores gennemgående ledetråd i emhedet, havde som hovedtormål
at styrke enhedstølelsen på Gården, da nye emhedstolk og et kæmpe indtlyttere ventede os, og
semestret endda bød på en så sjælden hegivenhed som et prousteslelfte. Man påtager sig nu engang
hedst et ansvar ved at tøle sig som et led i en kæde - vi ville væve indtlytterne Jrast ind i Regensens
liv gennem et alsidigt udviklingsprogram, holde et stadigt højt oplysningsniveau om vores udenog indengårds aktiviteter Jtor at styrke holdånden hlandt emhedstolkene og tællesskahstølelsen
hlandt regensianerne, samt sikre vor kære Putztrau og portnertøl Martin Erichsen - sine quo non
- gode arhejdstorhold. Etter jordskredssejren lagde klokkeratet sig i selen tor disse opgaver J[lor
under valgsproget GÅRÆ ET ORBI at give Gården og Verden, hvad henholdsvis deres er.
Etteråret 2004 var usædvanligt intenst på Regensen, da Jtesterne at kalendermæssige grunde
lå tæt og alle var prægede at store deltagerantal og højt humør, og da vi endda skulle gennem den
omtattende proces at pege på en ny provst.
Klokkerne fortsatte en god skik ved at samle emhedstolkene om pandekager tor at udveksle
visioner tor semestret og styrke holdhevidstheden. En håndtuld gange samlede vi også indtlytterne
tor at indtøre dem håde i deres mange arhejdsopgaver ved testerne og i Gårdens skikke, tor at give
dem en regenshistorisk rundvisning, præsentere dem tor emhedsstanden, totogratere dem, torsyne
dem med visebøgør, ja endog hespise dem. Og den tid Putztrau havde hrugt på at reparere møbler,
kunne han atspadsere, da indtiytterne en mørk atten med succes hlev shanghaiet til at teje gården.
Da indtlyttertestens tema skulle tastlægges, toreslog Thomas Vass "DDR", hvilket tog alle
med storm og endnu en gang helcrættede, hvilken kultstatus det hedengangne naholand nyder
her i landet. Regensianerne mødte ved den traditionelle happening en flok FDJ'ere i hlå skjorter
under hannere og hyldestsange til partiet, hvilket på attenen var udvidet med Honecker-plakater,
hrnnklædte SED-tunktionærer, der nidkært vogtede over partimedlemskah ved harhesøg, og
Stasi-agenter, der jævnligt athrød Schlager-underholdningen og torsanger Tine Bruun tor at hente
vilkårlige gæster til torhør på lottet. På demokratisk vis stemte hvert hord om menuen, og mens
alle siden nød Schweinhraten, herettede provsten om undergravende virksomhed under en rejse
til Østherlin. Præmien tor "bedste DDR-horger" gik til Peter Å/ving, Der havde ladet det meste at
håret talde til lejligheden. ja, så lettet var stemningen, at vi talte om et "indtlytterhal". Et mindre
drama udspillede sig dog, da klokken knækkede mellem hænderne på alen G/öcÅvnern, idet en gammel revne havde udviklet sig til et åhent hrud. Takket være gørtleren i Kompagnistræde, der viste
sig at være Regensklokkernes stamgørtlcr, var den dog snart klar til at genoptage sin gerning!
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DDR-nostalgi ti/ imzlflytterfesten
I olatol3er døde Regensianersamtundets tidligere tormand og redaletørjolm [Jorn etter årtiers
indsats Jror Regensen, som lzlolzleerat og portner repræsenterede ved lJegravelsen i Helsingør. Idorn
liavde med vanlig betæiilesoml'ied tor Gården testamenteret dele at sin loogsamling til os, ligesom
et legat ventes oprettet i hans navn. Æret være llans minde!
Ved siden at de daglige l'wjdepunlzter indgilz også lelolelzerne i provsteansættelsesudvalget, der
slzulle indsamle kandidattorslag JEra regensianerne og indlayde provsteemner til at besøge Gården.
Etterårets slåbrolzalztivitet har selvsagt præg at dette, og at tilologien, idet Thor/ci] Damsgaer Olsen
indtørte os i den nordislee gudelzreds' udvikling tra oldtid til middelalder, mens Erik Sleyum-Nie/sen
tortalte om den nye islandslze litteratur, der magter på en gang at være magislz i sin realisme og
middelalderlig i sin modernitet. Endelig lioldt Martin Zer/ang en overmåde interessant slålnrolz om
14.71 ale sfêc/e-annøren som litterær åndstype, tlvillzet medtørte en sand luølge at gensidige udnævnelscr
til regens-tlanør.
Årets revy lolev indrammet at de tremragende revydirelztører Camil/a Zaclw og Thomas Vaabensted, der havde Ole Østergaard og Florian Baeres med i leulissen, og den var med 1 7 numre en at de
længste og mest sprudlende i mands minde. Først ud på de små timer 120m baren i larug - livilleet dog
opvejedes at et tormidabelt annoncesalg, hvor især Qazaz Mirza udmærkede sig med et næsten
jyle salgstalent. Temaet var "København", lavis bydele gile igen i borde og (ip-dækning. Numrene
var at tiøj standard og stor alsidiglied - og yngre Jtoreninger tog têten toran Gamles slagerdragslaow og Ug/ens morbide lilolzlzervalgs-passionsspil, idet Siqnos potpourri om en hverdag
i jagten på regensånden og Pings satire over det døende provstepars Jrørste nat udengårds "gile
17
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Findes der en rigtig Regensmanal?
videre" til Regensianersamtuntlet sammen mecl vinderne, Marianne Kirle og Signejuu/skov, der i
sleilzlzelse at balzleesangerincler etterlyste "den rigtige regensmand".
For den administrativt interesserede lean nævnes, at regensråctet i efteråret gotilzenclte vores
torslag om en lialv lmsleje tor alumners private grise, og at vi desuden sørgecle tor at liolcie laegge
griserater statiigt beboede, alt sammen til glaede tor brugsleassen. Desuden oprettede vi et stærkt
tiltrængt tonds- og inventaruclvalg, som i øvrigt i slzrivencle stuncl liar skattet 100.000 laroner tra
A.P. Møllers Fond til møblering at Salen.
Omkring Bjørnegrotten, cler næsten var gået i glemmehogen uncler renoveringen, men nu
oplevede en gentødsel, tørtes den politik, at enliver lJrug mecltørte selvopryclning, livilleet var liårcl
least tor nogle - men det virleecle, og Putztrau slap tor at muge Licl etter minervasønnerne. Dette
gjaldt også på et at Gårilens lzølelzener, l'ivor lalolzlzerne var nødsagede til at supervisere beboernes
rengøringsstanclarti tor en ticl etter bønner tra tre regensianere om at måtte torlacle gangen. Også
(lette problem løstes, med advarsler om provstelig indgriben, til (le flestes tiltrectstiecl.
25/11 opranclt så den slzelsættencle (lag tor Gården, hvor vi ringecle til elestraorclinær generalforsamling på Salen, og hvor Regensen valgte at pege på leletor Erfla Sleyum-Nie/sen, nordile Jtilologi, som ny regensprovst. Konsistorium valgte siclen som sin uigenlaalcleligt sidste handling at
tølge vores indstilling.
18
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Dagen etter vi besøg at de muntre dødninge tra Regensianersamtundet, der gav middag på
Salen oven på deres generalforsamling. Revyens højdepunkter blev nydt og legater uddelt - Here
indtiytterlegater gik Jtaktisk til utrættelige indtiyttere, og Flor/an Baeres modtog humørlegatet.
Levende og døde udvekslede anekdoter og nyheder, og da Samfundet etterhånden rummer mange
nyligt atdøde, tiltrækker testen mange levende regensianere, og har tået karakter at en helt
almindelig regenstest. Belejligt, da restlageret at øl tra revyen hlev solgt ved denne lejlighed.
i decemher holdt vi en "gáræ et orLi-s/åbrok", en udflugt til Studentergaarden; på grund at
juletravlheden dog med så tå deltagere, at der nærmest var tale om en delegation, men det gjorde
kun mødet med etor Bentjørgensøn og gaardhoerne så meget hyggeligere. Det var en særegen
oplevelse at laese denne mellemting mellem kollegier tlest og Jiorlaegget: vores egen gamle Gård
hvor helle-åtets tader Hartvig Frisch har boet, og som ikke hehøver dohhelt-a tor at virke
gammel. Stedet var som en yngre slægtning, og dog Jette latterlige Amerika.
Hermed nærmede julehallet sig med stormskridt. På et møde tor toreningstormænd kom
pantifex og priceps med gode forslag til atskedsgaver til provsteparret, indtlytterne måtte atter i
arhejdstøjet Uakoé Bøgh og [ens ChristianJørgensen tilhød endog at tilhringe attenen i køkkenet tor
at triumtere gastronomiskl), juletræet hlev kølat - og stor var klokkerpanikken, da den påtænkte
midnatsgæst meldte athud på grund at et halsonde tire dage Jiør halletl Vi måtte ty til plan B, der
tørst var blevet travalgt på grund at prisen - og indhente hlot en smule at heløhet på entréen og
haren!
På attenen tor "toprovstehallet" havde vi valgt en historisk udsmykning at Salens vægge med
Christian den tjerdes navnetræk på røde hannere (Pip var henrykte). Den kommende provst og
provstinden, Elin Bjerregård, indtog pladser mellem de afgående og undertegnede, mens Vreni
Grane repræsenterede provstinder; Grettne Bjerrum sendte sine hilsener. Under torretten

Erf/e Sleyum-IVI'e/sen og Eva Smith ifests/erua]
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underholdt de læsere incltlyttere med et rytmisla julelzor under direletion at Tine Bruun - og under
hovedretten sprudlede musilzclirelatør Esbern Vernersen som solist i og dirigent tor sin til dagen
sammensatte "provsteslzitte-lzantate", som juleleoret og Händel atsluttede i "Slcyum-Nielsen- eoret"
til Salens store begejstring!
Eva Snzitlis tale samlede sig naturligt om hendes og Ole Åsmussens atslzed med den Regens,
der etter deres tid tremstår med torvandlede rammer i alle måder, hvorefter hun kunne overdrage
indholdet, lzæden og ordet til Slayum, der holdt den tørste i en, etter eget udsagn, mangeårig reelalae
at provstetaler. Regensianerne talaleede med en hyldestsiotling slqrevet at Dina Feilberg, hvorat de
mange indflyttere indsigt i det atgående provstepars meritter. Disse - og håhet tor tremtiden
- indgile også i lzlolzlaertalen, som mundede ud i overrælelzelsen at regensianernes gaver: en lind til
udplantning ved sommerhuset og hertil en havehænlz torsynet med en mindeplade med sidste vers
at Du euentyrgáni. Sam laulmination på høitidelighedcn sang Regensen nu med stor glød sin gamle
nationalsang tra ZOO-årsjuhilæet, Kong Christian /ægger nedsii sværd, antørt at indtlytterne, der
havde indøvet den under pauserne i gårdtejningenl

I tågen kan man lige skimte Bil/y Cross
Heretter lzunne midnatsgaesterne gøre deres entré: Roclzyn'roll-trioen Bli/y Cross, Mile Schack (SLrap
var henrylete) og Flemming Ostermann gav en elestra lang lzoncert med gedigne roclelzlassilzere
tor en begejstret dansende sal. Tonen var slået an til - etter lanciers - en nat med vidunderlig
omsætning i haren. Ballet launne selvtølgelig ilalze undgå et underskud etter merudgifterne til
underholdning og atslaedsgaver (som herved gennem lorugsen 13/21) en gave tra alle alurnner), men
pga. haldeltagernes humør og tørst var det overraskende lille. Semestrets eneste lalolzlzestjæleri
20
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En Sl'alste hilsen [i] DDR
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torekom i øvrigt, da Vreni Grane durkdrevent Lorttryllede den tor næsen at klokkerne - inlot tor
triumterende at atlevere den igen!
Nytårssoldet med klokkeratet som medarrangør tulgtes at en stille tid. Dog styrede vi tri at
H.C. Ålidersen-liysteriet; vi måtte lienvise en organisation, der opliængte en lJiogratisk rute med
uddrag at hans eventyr på byens 111.158, til Borcns, da det eventyr, de tiltænkte os, handlede om
- Ludvig Holberg Jrira dette (ikke tilstrækkeligt kendte?) kollegium. Filistrel
I klokkeratets ånd drejede vinterens tørste slålirok sig om Gården selv, idet den døde
regensianer, protessor Hvidberg-Hansen, en at vor tids største regensiologer, indtørte os i
vore bygningers og emloeders liistorie, krydret med anekdoter tra 50'erne; den anden handlede
om verden udentor, midt i valgkampen repræsenteret at miljøministeren, Connie Hedegaard, der
tortalte om den konservative miljøpolitik mellem mennesket og markedskrætterne. Attalen om en
Mars-slåbrok med Jens Martin Knudsen måtte desværre atlyses, da han døde i tekruar. Æret være
også lians mindet
Hermed oprandt skittedagen 1/2, llvor det gamle provstepar drog mod grin, mens det nye,
i hvert tald administrativt, rejste til Gåræ, idet den egentlige indtlytning dog atventede enkelte
liåndværksarkejder i boligen.
At yderligere administrationsgut kan nævnes, at regensrådet vedtog at lialvere X-institutionen, der med PBS ikke længere kræver 44 embedsmænd. Desuden vedtoges vort torslag om en
AV-direktør (Karl Granov blev den tørste) med lydanlæg som primært arbejdsområde, samt Ma/te
Lyneljorgs torslag om at blænde døren mellem VP's grønne (tv-)stue og kammer, livorved dette
og køkkenet omdannes til et helt nyt værelse: 1x8. Hermed l'lar Regensen igen 100 loci. Vi
desuden en attale i stand med Kunstakademiets Konservatorskole om en længe ventet restaurering
at kirketrappens maleri at Christian IV som vederlagsfrit elevarkejde. Det befinder sig i skrivende
stund i konservatorernes liaender.
Takket være oplysninger tra Hvidberg-Hansen viste det sig, at vores klokkerat var nummer
300 siden emlaedets oprettelse i 1865! I den anledning indbød vi på dagen Jrør generaltorsamlingen alle de eksklokkere, vi kunne tå tat i, til eksklusiv pandekagetortæring og mindeudveksling ved et par laorde på Salen. Den amerikanske udvekslingsstudent, der torvildede sig op blandt
os, måtte dertor modtages med den guddommelige replik "sorry, this is a ,klokker only' party".
Etteråret 2004 var også: semestret, hvor den "nye" trøken Lind tyldte 50 år (16/11), dog
under stille termer, da lindens tødselsdag nu engang er 12/5; livor portner Bengt Borgnegn måtte
opgive det elektroniske nøglesystem, der var tor drittsusikkert (Llot tor senere at tage revanctie
med et laedre system); hvor klokkerne torsynede Amalienborg med Regensens Viseng og cd'en,
Paa Tankens Slot; livor Kasernens lJagtrappe lalev renoveret; livor Tnomas Erichsen arrangerede
ugentlige videoattener, menslalealz anllzer nedsatte sig som selvbestaltet fri/ujifsalirektør og gennemtørte mange styrkende udflugter tor regensianerne, blandt andet vinterbadning i Øresund.
Vi glædede os over den virkelyst og idérigdom, som alle regensianere udviste,selvtølgelig særligt
vore gæve indtiyttere, l'ivis store indsats vi kun kunne kvittere tor ved ydmygt at lægge os etter
Alexander den Stores ledelsesstil: at dele de meniges strakadserl Ikke bare.
Kong Cliristian /ægger nedsit sværal / med ne/tesmi/på /aurlyaarkransenl
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Lørdag (len 27. september 2005 holdt
Regensianersamfunclet sin sommerudHugt,
og målet var denne gang Regensen. Selveste
Regensprovst Erik Slzyum-Nielsen tog imod,
før student Troels Roland Viste rundt i alle
kringenerogene.
Eherçølgende var (ler champagne i (len
sparsomt møblerede provstelejlighed - og
til sidst JErolzost på Café Hovecltelegrafen
i Købmagergade.
Hvis det kikser i Sia/ste fag. .

72g vi]så gerne eje et ma/erl' afmig", sang [We/s Christian Steensberg tilportrættet afKrag Hansen
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Farmann] Hans Steenberg
og Regensprovst /e/ar b'/
rundvisning

Spændt venter ale afdøde
på provst og gm'ale

Her lid? regensianerne
lige ryalalet op
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“Sådan torgår livets herligtiecl",
OIIl CtâIlSlQGIG anno
Artiklen, som blev bragt i Politiken i oktober 2005,
omhandler (len tidligere portner på Regensen,
Per Jakobsen. Her følger et uddrag:
"Kun én eneste præst l'lar nogensinde tået tag i Pers lijerte. En præst, (ler lean tå liam til at lette
tetirils v i reolerne clerlljemme l3lanctt (le mange romaner tra Unions Forlag tor at finde et par
sprænglærde værleer om protestantisme. Der lzommer en liøjticieliglieå over Per, når lian
udtaler forfatterens navn: Leit Grane. Den uhellige alliance mellem præstehazieren Per og den
intellektuelle lairlzemanti og Luthertorsleer går tilbage til ciengang, Per arimidecte på Regensen i
København. En glansperioåe, livor Per i en årrælzlee var ansat som betjent <sic! Han var portnerl>.
Ganslae vist lealder lian Regensen "verziens værste snolatzestecl", tonii Københavns Universitets
4400 år gamle kollegium i liøj gracl. var tor l)ørn med tine efternavne. Men ud over tjenestetmligen
og lønnen og anclre privilegier var der tormilclemie omstændighetier. En at (lem var Leit Grene,
letter <sic! Han var provstl> at Regensen. Den lzatolslee lzirlze måtte stå en (iel tor slzuci, når Per og
Leit drøttecie åndelige materier over en pils. Per kalder lzirlzeliistorilzeren "laøtteslzør". Og tiuslzer
tiengang 25 præster sad på Regensen. Nogle har rictrierorcien - "et rædtierligt selslzat), og de dralz
at llelvectes til". Så sagde Leit Grane, at han i hvert talzi ilzlze sleulle have nogen medaljer. Eller
dengang dronningen var på besøg, og Grane liavcle tået sig nogle snapse, så Hendes Majestæt blev
sur. Pers moro".
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fredag cl
november
5
We
121. 18.30
Dagsorden
1.
Valg af dirigent
2.
3.

Formanden aflægger beretning
Kassereren fremlægger revideret regnskal)

4.

Revisorerne afgiver betænkning

5.

Valg af formand

6.
7.
8.

Valg af lzasserer
Valg af fem bestyrelsesmedlemmer
Valg af to revisorer
Eventuelt

9.

Efterfølges af miaialag, vine, kaffe m. sødt
og et ualsøgt uclva/g af numre fra årets Regensrevy.
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Regensianersamtunclet
Regensianersamtunclet er en torening at tidligere regensianere, sålealclt cløcle regensianere.
Man slzal melde sig incl i foreningen l'or at blive medlem. De tre Jiørste år efter man er flyttet fra
Regensen er man dog gratis medlem. Eneste forudsætning for dette tillaucl er, at man sender sin
nye aclresse til regensianersamtunáets leasserer Henrilc Teicle.
For sit medlemsskab tår man mange forskellige ting
Invitationer til Regensianersamtundets aktiviteter, Inetllemsläladet metl spændende totogratier
og telester lrra Regensens historie. Man bliver inviteret med til den årlige generalforsamling
med tilhørende test. Til generallorsamlingsmid(lagen tår man Lårle revy samt et blad lavet at
regensianerne om årets gang på Regensen.
Alt dette for leun 100 ler. om året.

Medlems
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opnås vr at scnçlu cn runmil l'il l'lcnrilç VIL-ialt' eller vctl at l'illQ'L' til
Henrilc [en sekretær, Inge Frost pá 33 12 45

